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RELATÓRIO DA CONSULTA PÚBLICA SOBRE O PROJECTO DE DECISÃO DE 

DESIGNAÇÃO DA SUB-FAIXA 790 – 862 MHz PARA SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS 

 

1. Introdução 

Conforme tem sido amplamente divulgado, a implementação da Televisão Digital 

Terrestre (TDT) em Portugal e o consequente switch-off das emissões analógicas, vai 

permitir a libertação de um montante significativo de espectro radioeléctrico, o designado 

dividendo digital1, resultante da maior eficiência das emissões de televisão em formato 

digital.  

A utilização do dividendo digital encerra em si oportunidades significativas que importa 

potenciar. Sabendo que o espectro radioeléctrico é um bem escasso, que assume 

importância fundamental no âmbito da Sociedade de Informação, bem como a relevância 

desta para a competitividade da economia e para o bem-estar dos cidadãos, é imperioso 

que sejam tomadas decisões relativamente ao melhor aproveitamento do dividendo 

digital, numa perspectiva equilibrada e tendo em consideração os interesses e 

preocupações dos intervenientes no mercado. 

No âmbito da consulta pública lançada pelo ICP-ANACOM em 2009 sobre o dividendo 

digital, a possibilidade de designar a sub-faixa 790-862 MHz para serviços de 

comunicações electrónicas foi, inequivocamente, a matéria que mereceu maior 

participação e interesse dos respondentes. Tratou-se de uma primeira discussão sobre o 

tema, em que o ICP-ANACOM, não tendo tomado decisões sobre a matéria, concluiu, 

face à informação recolhida que, “na sequência do presente procedimento de consulta e 

tendo em consideração os desenvolvimentos comunitários que se perspectivam irá, em 

sede própria face ao enquadramento jurídico vigente, tomar posição formal sobre a 

matéria, antevendo-se que tal posição seja no sentido de disponibilizar esta sub-faixa 

para serviços de comunicações electrónicas, de acordo com os princípios WAPECS2”. 

Neste contexto, em face dos desenvolvimentos verificados na matéria nomeadamente ao 

nível europeu e importando tomar decisões sobre este assunto, de primordial importância 

                                                           
1
 Espectro actualmente atribuído ao serviço de radiodifusão televisiva nas faixas de VHF e UHF e que será 

libertado em resultado da conversão dos serviços de programas televisivos analógicos terrestres existentes 
para formato digital 
2
 Cf. página 46 do relatório de consulta pública. 
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para o desenvolvimento da Sociedade de Informação, o Conselho de Administração do 

ICP-ANACOM, no âmbito dos objectivos de regulação das comunicações electrónicas 

previstos, designadamente, no n.º 1, al. a) e n.º 2, al. d), ambos do artigo 5º da LCE, no 

âmbito das atribuições que lhe são conferidas pelas alíneas c), f) e o) do n.º 1 do artigo 

6º dos Estatutos anexos ao Decreto-Lei n.º 309/2001, de 7 de Dezembro, no exercício 

das competências previstas nos artigos 15º e 16º ambos da LCE, deliberou em 28 de 

Setembro de 2010, aprovar o seguinte projecto de decisão: 

1º Designar e disponibilizar a sub-faixa 790-862 MHz para serviços de 

comunicações electrónicas em conformidade com a Decisão 2010/267/UE e 

proceder à correspondente alteração do Quadro Nacional de Atribuição de 

Frequências;  

2º Para efeitos do disposto no número anterior, a disponibilização da referida sub-

faixa antes de 2015 está dependente da definição de condições técnicas e 

geográficas, que visem a compatibilização, nomeadamente, com as utilizações 

de Espanha e Marrocos.  

Consubstanciando a designação da sub-faixa 790-862 MHz para serviços de 

comunicações electrónicas e a correspondente alteração ao QNAF o exercício de uma 

competência do ICP-ANACOM no âmbito das suas funções de gestão de espectro e 

tratando-se de uma medida com impacto significativo no mercado relevante, na já 

referida deliberação do Conselho de Administração, de 28 de Setembro, foi igualmente 

determinada a submissão do projecto de decisão ao procedimento geral de consulta, nos 

termos do artigo 8º, n.º 1 da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro (LCE), tendo sido fixado 

que o mesmo decorreria entre 4 de Outubro e 3 de Novembro de 2010. 

Adicionalmente, dispondo o artigo 14º da Lei da Televisão (Lei nº 27/2007, de 30 de 

Julho) que “a planificação do espectro radioeléctrico para o exercício da actividade de 

televisão compete à autoridade reguladora nacional das comunicações, ouvida a 

Entidade Reguladora para a Comunicação Social” foi esta Entidade convidada a 

pronunciar-se sobre o projecto de decisão em causa3, o que fez através de ofício 

recebido em 17 de Novembro passado.  

Foram recebidas, no período de consulta, respostas das seguintes entidades: 

- Associação dos Operadores de Telecomunicações (APRITEL); 
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- Associação Portuguesa de Radiodifusão (APR); 

- Confederação Portuguesa de Meios de Comunicação Social (CPMCS); 

- Grupo Media Capital, SGPS, S.A. (GMC); 

- Grupo Portugal Telecom (GRUPO PT); 

- Onitelecom (ONI); 

- Optimus – Comunicações, S.A. (OPTIMUS); 

- Rádio e Televisão de Portugal, S.A. (RTP); 

- Radiomóvel – Telecomunicações, S.A. (RADIOMÓVEL); 

- Sociedade Independente de Comunicação S.A. (SIC); 

- Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE); 

- Zon TV Cabo Portugal, S.A. (ZON); 

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

recebidas.  

O presente relatório contém a síntese das posições assumidas pelos respondentes sobre 

o projecto de decisão em consulta e o entendimento desta Autoridade em relação aos 

tópicos abordados. Este relatório não é uma reprodução exaustiva do teor das respostas 

recebidas, pelo que a sua leitura não dispensa a consulta dos contributos (em anexo), 

que lhe estão na origem e que estão disponíveis no sítio do ICP-ANACOM 

(www.anacom.pt). 

Este relatório constitui parte integrante da decisão relativa à designação da sub-faixa 

790-862 MHz para serviços de comunicações electrónicas e consequente alteração do 

QNAF. 

2. Síntese das respostas recebidas e entendimento do ICP-ANACOM 

 

2.1. Apreciação na generalidade 

 

Com esta consulta, o ICP-ANACOM pretendeu que os interessados se manifestassem 

sobre o projecto de decisão que designa e disponibiliza a sub-faixa 790-862 MHz para 

http://www.anacom.pt/
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serviços de comunicações electrónicas em conformidade com a Decisão 2010/267/UE4, 

equacionando a sua eventual disponibilidade em data anterior a 2015.  

Na generalidade, as respostas recebidas dão resposta clara às questões suscitadas na 

consulta pública, apesar de alguns dos respondentes incluírem contributos que se 

afastam do objecto e finalidade do presente procedimento de consulta. O ICP-ANACOM 

optou por manter referência a tais contributos no presente relatório, uma vez que se 

poderão revelar relevantes em fases subsequentes do processo agora desencadeado.  

Desta forma, os comentários e entendimento do ICP-ANACOM foram agrupados em três 

secções: duas dedicadas ao projecto de decisão em causa e uma terceira secção com os 

pontos levantados pelos respondentes que estão fora do âmbito da presente consulta 

pública.   

   

2.2. Apreciação na especialidade 

 

2.2.1. Designação da sub-faixa 790-862 MHz para serviços de comunicações 

electrónicas 

 

Extrai-se das respostas recebidas da APRITEL e de entidades actualmente ligadas ao 

sector das comunicações móveis (indicação expressa da, OPTIMUS, RADIOMÓVEL e 

VODAFONE) que concordam com a designação da sub-faixa 790-862 MHz para serviços 

de comunicações electrónicas. A OPTIMUS refere-se à importância da designação da 

faixa dos 800 MHz para serviços de comunicações electrónicas na continuação do 

desenvolvimento dos serviços móveis, referindo no entanto que as potencialidades desta 

faixa dependerão largamente das respectivas condições técnicas, económicas e 

financeiras. A RADIOMÓVEL alerta para a necessidade de se especificarem as 

condições técnicas na fronteira previamente à designação da faixa dos 800 MHz e 

salienta a importância de definir atempadamente as condições e o modelo de atribuição, 

bem como a canalização a implementar e consequente número de direitos de utilização 

previstos. A VODAFONE defende que o espectro em questão deve ser designado 

especificamente para serviços de comunicações móveis, considerando que o texto da 

                                                           
4 Decisão 2010/267/UE

4
, de 6 de Maio de 2010, relativa à harmonização das condições técnicas de utilização 

da faixa de frequências de 790-862 MHz por sistemas terrestres capazes de fornecer serviços de 
comunicações electrónicas na União Europeia. Disponível em: 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm#20
10_800mhz 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm#2010_800mhz
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm#2010_800mhz
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consulta pública não é claro quanto à natureza dos serviços de comunicações 

electrónicas que poderão utilizar a faixa de espectro sob consulta. A ONI concorda com a 

disponibilização da faixa dos 800 MHz para comunicações electrónicas, salvaguardando 

no entanto que as entidades que detêm posições de mercado dominantes não as devem 

ver reforçadas, em detrimento de um ambiente concorrencial mais desenvolvido. 

A ERC, bem como as entidades ligadas ao sector da radiodifusão, nomeadamente a 

APR, a CPMCS, o GMC, a RTP e a SIC, apesar de não se oporem à designação da sub-

faixa 790-862 MHz para serviços de comunicações electrónicas, consideram que antes 

da sua disponibilização, devem ser garantidas várias condições: 

 

 Os encargos resultantes da migração da TDT para a faixa 470-790 MHz, não 

deverão ser suportados pelos telespectadores, nem pelos operadores de 

televisão; 

 O espectro para a actividade de radiodifusão televisiva deverá ser reservado e 

garantido em quantidade suficiente, por forma a permitir, particularmente aos 

operadores actuais de televisão, implementar planos de desenvolvimento do 

sector audiovisual, nomeadamente nos domínios da alta definição, do 3D, do 

som Dolby 5.1 e/ou 7.1, do Hybrid Broadcast Broadband TV (HBB TV) bem como 

de medidas de acessibilidade para cidadãos com necessidades especiais.  

 Os serviços de radiodifusão, nomeadamente a utilização do canal 60, não 

deverão sofrer interferências por parte dos serviços de comunicações 

electrónicas que irão utilizar a sub-faixa 790-862 MHz; 

 A ERC, bem como a APR referem ainda preocupações relacionadas com os 

serviços de radiodifusão televisiva local ou regional, na acepção prevista no 

artigo 7º da Lei da Televisão. A ERC questiona se será exequível o licenciamento 

ou autorização de serviços de programas para este tipo de coberturas, enquanto 

a APR considera que deveria ser reservado o espectro necessário para este tipo 

de coberturas para garantir todas as expectativas criadas por parte dos 

operadores e por parte das populações; 

 A disponibilidade espectral para aplicações de suporte à produção de programas 

(PMSE) deverá ser mantida, preocupação expressa pela CPMCS e pelo GMC. 

O GMC considera igualmente que haverá necessidade de assegurar a implementação do 

Quadro Regulamentar da UE para as Comunicações Electrónicas, especificamente no 
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que respeita ao regime de acesso às redes que vierem a ser disponibilizadas na faixa 

dos 800 MHz e que por outro lado, deverão ser impostas obrigações de transporte dos 

actuais operadores televisivos na oferta de serviços e conteúdos a efectuar através 

destas redes. 

A CPMCS considera que os operadores de telecomunicações a quem forem atribuídas 

licenças para a exploração de serviços na faixa em questão, não deverão cobrar taxas 

pelo transporte de conteúdos. 

A ERC questiona ainda, se será possível em função do espectro que ficará reservado ao 

serviço de radiodifusão televisiva, uma eventual decisão governamental de voltar a 

considerar a exploração de serviços pagos em TDT e se as frequências afectas à 

radiodifusão se revestem das características e capacidade para a utilização de 

“…sistemas de distribuição wireless…”, em casos de catástrofe ou emergência nacional. 

A ZON, por outro lado, considera prematura a designação dos 790-862 MHz para a 

prestação de serviços de comunicações electrónicas. Assenta a sua argumentação nas 

preocupações que manifesta em relação ao potencial impacto da utilização da faixa dos 

800 MHz por tecnologias como o LTE (Long Term Evolution) nas redes de televisão por 

cabo (CATV). A este respeito, a empresa propõe que sejam tomadas várias medidas 

como por exemplo a criação de uma comissão técnica de estudo (constituída pelos 

operadores do Serviço Móvel Terrestre, os operadores de redes de CATV e uma 

entidade independente responsável pelos testes) com o objectivo de aferir o impacto da 

utilização da faixa dos 800 MHz nas redes de CATV. Outra medida proposta pela ZON 

passa pela existência de um modelo de compensações que contabilize os custos 

referentes ao impacto das interferências radioeléctricas nas redes de cabo, no caso de 

não serem adoptadas medidas para o impedir.   

Outro ponto de relevância salientado por alguns respondentes prende-se com a partilha 

da rede ou infra-estrutura sendo que a OPTIMUS considera que as condições de 

atribuição deverão promover a partilha de infra-estruturas com o intuito de impulsionar a 

eficiência dos investimentos. Neste âmbito a RADIOMÓVEL salienta como um factor 

fundamental a definição do enquadramento de partilha de redes previamente à 

disponibilização do espectro ao mercado.  
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Entendimento do ICP-ANACOM 

Os comentários recebidos consubstanciam globalmente uma concordância (nalguns 

casos não oposição) à designação e disponibilização da sub-faixa 790-862 MHz para 

serviços de comunicações electrónicas, apesar de as diversas entidades 

maioritariamente focadas no audiovisual terem levantado algumas preocupações com as 

consequências desta designação naquele mercado.  

O ICP-ANACOM registou tais preocupações, reafirmando que a designação da sub-faixa 

790-862 MHz para serviços de comunicações electrónicas, não representa uma diferença 

significativa face ao actualmente definido, na medida em que apenas uma rede nacional 

em frequência única (de um total inicial de 10 redes) não será mantida na faixa de UHF, 

considerando assim que o espectro atribuído será suficiente para acomodar novos 

serviços de programas televisivos, de distintos âmbitos de cobertura, de distintos tipos de 

recepção, bem como de diferentes tipos de acesso (condicionado ou não). O ICP-

ANACOM esclarece que a faixa 470-790 MHz permanecerá atribuída no QNAF, ao 

serviço de radiodifusão televisiva.   

O ICP-ANACOM alerta no entanto para o facto de as coberturas de televisão se 

encontrarem há muito planeadas e coordenadas internacionalmente, excedendo 

largamente as utilizações actuais, situação que se tornará a prazo difícil de manter, na 

ausência de planos concretos para a sua utilização. 

No que respeita às eventuais interferências no serviço de radiodifusão provocadas pelos 

serviços de comunicações electrónicas que irão utilizar a sub-faixa 790-862 MHz, 

reforça-se que a Decisão 2010/267/UE, de 6 de Maio de 2010, definiu, entre outras 

características, os limites de potência das máscaras de emissão que terão de ser 

respeitados pelos futuros sistemas que utilizarão a sub-faixa 790-862 MHz. Estes valores 

tiveram em conta a protecção da televisão digital terrestre, nomeadamente quando é 

utilizado o canal 60 (782-790 MHz). Não obstante, e realçando que se trata de matéria 

que tem vindo a ser discutida a nível europeu, o ICP-ANACOM tomará as medidas 

necessárias para a prevenção desta situação e, se necessário, à semelhança do que 

acontece em situações similares, tomará as providências necessárias para a eliminação 

de eventuais interferências que se venham a registar. 

Em relação à disponibilidade espectral para as aplicações PMSE, informa-se que, 

exceptuando a sub-faixa 790-862 MHz, todo o espectro actualmente disponível para este 

tipo de aplicações se manterá disponível, estando igualmente previsto, caso seja 
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adoptada uma canalização FDD5 na faixa dos 800 MHz, que o duplex gap, que se situa 

entre 821 – 832 MHz, possa igualmente vir a ser utilizado para estas aplicações. 

O ICP-ANACOM salientou no documento em consulta pública, que a decisão de atribuir a 

faixa de frequências dos 800 MHz para serviços de comunicações electrónicas, 

conjuntamente com o objectivo de uma gestão eficiente do espectro e de harmonização 

das condições de utilização da faixa a nível da Europa, aconselha a alteração da 

frequência actualmente atribuída à rede de TDT associada ao Multiplexer A. Esclarece-

se que não se prevê que esta alteração de frequência acarrete custos acrescidos para os 

consumidores (que apenas terão de sintonizar o respectivo receptor no novo canal 

radioeléctrico) nem para os operadores de televisão. Esta alteração de frequência será 

analisada e avaliada em processo autónomo a decorrer em breve.  

O ICP-ANACOM esclarece que a Decisão 2010/267/UE estabelece no parágrafo (5), que 

a faixa dos 800 MHz deverá ser designada para “sistemas terrestres capazes de fornecer 

serviços de comunicações electrónicas no âmbito da convergência dos sectores das 

comunicações móveis, comunicações fixas e radiodifusão, acrescentando que os 

serviços oferecidos nesta faixa de frequências devem visar essencialmente o acesso dos 

utilizadores finais às comunicações em banda larga, inclusivamente aos conteúdos de 

radiodifusão”. Assim sendo, a atribuição da faixa deve ser feita para serviços de 

comunicações electrónicas, não as limitando a comunicações móveis, como pretendido 

pela VODAFONE, o que aliás representaria uma contradição com o princípio da 

neutralidade de serviços.  

No que concerne às preocupações manifestadas pela ZON em relação ao potencial 

impacto da utilização da faixa dos 800 MHz por tecnologias como o LTE (Long Term 

Evolution) nas redes de televisão por cabo (CATV), o ICP-ANACOM reitera o que sobre 

este assunto afirmou no documento submetido a consulta. 

No que respeita às condições de operação na faixa agora em discussão, incluindo a 

definição da sua canalização, do número de direitos de utilização, do modelo de 

atribuição e respectivas regras, o ICP-ANACOM salienta que se trata de matéria que 

será objecto de consulta pública a decorrer proximamente em processo autónomo.  

O ICP-ANACOM defende a partilha de infra-estruturas enquanto mecanismo que permita 

aumentos de eficiência sem comprometimento da concorrência, sublinhando que se trata 

de matéria já prevista no artigo 25.º da Lei n.º5/2004 de 10 de Fevereiro, que refere 
                                                           
5
 Frequency Division Duplexing 
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explicitamente a partilha de locais e recursos. Saliente-se ainda que o ICP-ANACOM já 

utilizou este tipo de critério na avaliação de propostas nos concursos públicos como por 

exemplo no concurso relativo à faixa dos 450 MHz. O ICP-ANACOM acolhe os 

comentários recebidos neste contexto os quais serão avaliados em processo autónomo 

no âmbito da atribuição de direitos de utilização na faixa, o mesmo acontecendo com 

outras preocupações manifestadas sobre a configuração do mecanismo de atribuição de 

frequências, bem como das condições de utilização que lhes poderão estar associadas.  

 

2.2.2. A disponibilização da sub-faixa em data anterior a 2015 

A grande maioria dos respondentes que abordaram o tema da disponibilização da faixa 

790-862 MHz antes de 2015, mostraram-se a favor de uma libertação rápida da faixa 

fazendo referência nalguns casos aos condicionantes técnicos. A APRITEL considera 

que devem ser criadas condições para que a faixa dos 790-862 MHz fique livre tão 

depressa quanto possível, de modo a aproveitarem-se todas as oportunidades 

potenciadas pelo espectro em questão. O GRUPO PT refere compreender as 

condicionantes para a disponibilização da faixa dos 800 MHz e a importância da sua 

disponibilização antes de 2015. A ONI refere concordar com a disponibilização 

antecipada da faixa (antes de 2015), considerando fundamental a coordenação da 

utilização do espectro com os países limítrofes e conveniente a divulgação do calendário, 

tão cedo quanto possível, das acções tendentes à disponibilização da sub-faixa. A 

OPTIMUS embora ciente que a libertação do canal 67 decorre em processo autónomo, 

considera imprescindível a libertação desse canal e tão rápido quanto possível, de forma 

a não se limitar a atribuição da faixa a serviços de comunicações electrónicas e a 

minimizar o impacto no operador de TDT. A RADIOMÓVEL, conforme anteriormente 

referido, alerta para a necessidade de serem definidas as condições técnicas de fronteira 

previamente à designação dos 800 MHz. A VODAFONE, para além de salientar as 

vantagens de ser disponibilizada a faixa dos 800 MHz antes de 2015, após alteração das 

frequências da televisão digital terrestre atribuídas ao Mux A e após efectuada a 

coordenação necessária com os países vizinhos (Espanha e Marrocos), propõe uma 

atribuição faseada ao nível geográfico, à semelhança do previsto no plano detalhado de 

cessação das emissões analógicas terrestres. 

De forma contrária, a RTP advoga que a data de disponibilização da faixa dos 800 MHz 

para 2013, como proposto pela Comissão Europeia, deverá ser alargada para 2015 em 

linha com o Acordo GE06. A ZON considera prematura a designação da faixa dos 800 
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MHz para serviços de comunicações electrónicas, discordando igualmente da 

disponibilização da faixa dos 800 MHz antes de 2015. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

Exceptuando os casos da ZON e da RTP, existe um entendimento generalizado sobre as 

vantagens da disponibilização da faixa dos 800 MHz em momento anterior a 2015.  

O ICP-ANACOM volta a esclarecer neste domínio, que esta disponibilização apenas 

poderá ocorrer após a data do switch-off, marcada para 26 de Abril de 2012, pois até 

esta data existirão estações analógicas em funcionamento, não havendo justificação para 

a alteração dos respectivos canais de emissão, por um período de tempo tão diminuto. 

De igual forma, e como mencionado no presente projecto de decisão, a disponibilização 

antes de 2015 e depois do switch-off nacional, fica sujeita a condicionantes técnicas que 

terão que continuar a ser discutidas com os países vizinhos, i.e., Espanha e Marrocos. 

Quanto ao manifestado pela RTP, refira-se que o Acordo GE06, no que respeita ao ano 

de 2015, apenas indica que o período de transição, durante o qual as estações 

analógicas de televisão terão direito a protecção, terminará no dia 17 de Junho de 2015, 

pelo que o ICP-ANACOM entende que, caso não existam estações de televisão 

analógica em funcionamento em Portugal, a possível disponibilização da sub-faixa em 

questão não deve ter este facto em conta. 

No que toca aos comentários relativos às vantagens que apresenta uma disponibilização 

célere da faixa, o ICP-ANACOM concorda com os respondentes e reflectirá sobre as 

sugestões apresentadas.  

Refira-se que as condicionantes técnicas a vigorar até 2015, serão definidas em sede 

própria, nomeadamente no contexto do processo de selecção que envolve a faixa dos 

800 MHz, prevista para 2011.  

 

2.3. Questões colocadas pelos respondentes fora do objecto da consulta 

 

A ERC afirma que não fica claro se, com a designação da sub-faixa 790-862 MHz para 

serviços de comunicações electrónicas, “… estamos perante um alargamento 

significativo das coberturas asseguradas para a actividade de radiodifusão ou perante 

uma diferença significativa para menos (com menos uma rede nacional) ”. 
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A APR reitera a necessidade de, na definição de qualquer matéria relacionada com a 

utilização do espectro radioeléctrico, serem tidas em linha de conta todas as 

necessidades do sector de radiodifusão.  

O GMC, a RTP e a SIC vêem com crescente preocupação a evolução verificada ao nível 

da União Europeia em matéria de espectro radioeléctrico, dado que esta se afastou das 

expectativas dos operadores televisivos e da maximização do benefício colectivo. 

Defendem que deveria ter sido considerada a reafectação do espectro como uma 

possibilidade de estímulo às políticas sociais e culturais dos Estados-Membros, através 

do incremento da oferta de novos serviços audiovisuais e de serviços inovadores com 

elevado interesse social. Ao contrário, entendem que o espectro radioeléctrico é visto 

actualmente como o recurso económico que mais crescimento e rentabilidade oferece à 

União Europeia, desde que, por princípio de orientação estratégica assumido na Agenda 

Digital, seja progressivamente “desafectado” do serviço de radiodifusão. Refere ainda a 

SIC que os operadores de radiodifusão não podem aceitar ser subalternizados pelos 

serviços de banda larga móvel e não aceitam que a possibilidade de desenvolvimento de 

novos serviços de comunicações electrónicas, possa dar origem ao surgimento de outro 

tipo de desigualdades no acesso a uma informação, e a outro tipo de conteúdos, de 

forma pluralista, livre, isenta e igualitária.  

A SIC considera que é questionável que o dividendo de um bem público e escasso se 

destine a interesses comerciais de entidades que em termos de investimento sempre 

dele estiveram afastados, entendendo por isso que são os que suportaram esse 

investimento – os operadores televisivos e o público em geral – que devem ter a justa 

compensação por esses mesmos investimentos e pelos que a transição para o digital 

lhes vai impor.  

A CPMCS e a SIC advogam ainda, e em relação ao DVB-H, que deverão ser os 

operadores televisivos a “…ter a primazia…” na futura exploração comercial do serviço 

associado a esta tecnologia, uma vez que se trata de uma extensão natural do seu 

negócio. 

A RTP considera que a teledifusão terrestre é, e continuará a ser, a única forma de 

garantir o acesso universal e gratuito aos serviços televisivos. Também salienta que a 

revisão da utilização do espectro e possível identificação de espectro adicional para os 

serviços móveis de banda larga deverá ser efectuada em toda a faixa de UHF (i.e. 300 

MHz a 3 GHz) e não apenas abaixo de 1 GHz, ou abaixo de 790 MHz. Por outro lado a 
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VODAFONE e o GRUPO PT salientam que o Parlamento Europeu e o Conselho da 

União Europeia, na sua proposta de decisão que estabelece o primeiro programa da 

política do espectro radioeléctrico, realçam que poderá ser identificada uma faixa 

adicional para uma atribuição harmonizada para serviços de banda larga sem fios abaixo 

dos 790 MHz, caso os 800 MHz se revelem insuficientes. Neste âmbito o GRUPO PT 

pergunta se, e de que forma, é que o ICP-ANACOM tenciona prevenir a necessidade de 

vir a disponibilizar espectro adicional na faixa dos 800 MHz para a prestação de serviços 

de comunicações electrónicas.   

Em relação à atribuição de direitos de utilização na faixa dos 790-862 MHz foi salientada 

a necessidade de decorrer num processo transparente (APRITEL, ONI, OPTIMUS), não 

discriminatório (APRITEL, OPTIMUS) e com o objectivo de promover a concorrência 

(ONI, RADIOMÓVEL e ZON). Algumas das respostas recebidas (APRITEL, GRUPO PT, 

ONI, OPTIMUS, RADIOMOVEL e VODAFONE) traduzem preocupação para que seja 

comunicada atempadamente a calendarização das acções a desenvolver pelo ICP-

ANACOM neste âmbito, bem como para que o processo de disponibilização da faixa 

ocorra com a maior brevidade possível, como supra mencionado. A RADIOMÓVEL 

realça vários pontos a serem tidos em conta pelo ICP-ANACOM no processo de 

atribuição de direitos de utilização na faixa nomeadamente “a não permissão de 

situações oligárquicas no que concerne ao principal espectro alocado às comunicações 

de banda larga” bem como a definição de limites de acumulação de espectro 

radioeléctrico “caps” nas faixas sub-Gigahertz.  

No que respeita às condições de utilização da faixa 790-862 MHz para serviços de 

comunicações electrónicas, a APRITEL e a ONI salientaram a necessidade de ser 

garantida a neutralidade tecnológica e de serviços na sua utilização, sendo que a ZON 

evocou a neutralidade tecnológica e a definição de um modelo unitário que permita a 

disponibilização simultânea das faixas 450 MHz, 790-862 MHz, 800 MHz, e-GSM, 1,8 

GHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz.  

Finalmente, o GRUPO PT levanta várias questões relacionadas com o âmbito da 

utilização da faixa, nomeadamente no que respeita ao entendimento da alínea 1 do artigo 

2.º da Decisão 2010/267/UE. As questões colocadas visam esclarecer qual o regime 

aplicável aos serviços e operadores de Televisão Móvel (difusão) e a possibilidade de, na 

faixa dos 800 MHz se virem a instalar e a operar redes de radiodifusão de média e/ou 

baixa potência, bem como as condições que lhe estariam associadas.   



 

13 
 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

O objectivo da presente consulta pública era auscultar o mercado sobre a designação da 

faixa dos 790-862 MHz para comunicações electrónicas, estando fora do objecto da 

consulta o formato em que ocorrerá uma atribuição e a exploração desse espectro 

radioeléctrico, se os operadores de radiodifusão irão ter primazia na exploração 

comercial das redes de DVB-H e qual será o regime aplicável aos serviços e operadores 

de Televisão Móvel, ou que se o dividendo de um bem público e escasso deva ser 

destinado a interesses comerciais de entidades que em termos de investimento sempre 

dele estiveram afastados. O ICP-ANACOM regista as preocupações manifestadas nestes 

domínios, pronunciando-se sobre elas no âmbito dos mecanismos próprios para esse 

efeito, tal como previsto na Lei n.º 5/2004. Como é sabido, as decisões do ICP-ANACOM 

nesses domínios têm que ser necessariamente precedidas de consulta pública, o que 

acontecerá de forma devidamente participada, nomeadamente através de recurso a 

instrumentos adicionais de discussão. 

Naturalmente que em todos estes processos, esta Autoridade terá em devida conta as 

necessidades de todos os sectores que utilizam o espectro radioeléctrico. 

Finalmente, o ICP-ANACOM esclarece de novo que as redes agora planeadas (9), 

apesar de menos uma das planeadas anteriormente (10), permitem um alargamento 

significativo das redes que foram colocadas no concurso aberto em Fevereiro de 20086 

(6).  

  

                                                           
6
 Concurso público para atribuição de um direito de utilização de frequências de âmbito nacional para o 

serviço de radiodifusão televisiva digital terrestre, aberto através do Regulamento n.º 95-A/2008, de 25 de 
Fevereiro e concurso público para a atribuição de direitos de utilização de frequências de âmbito nacional e 
parcial para o serviço de radiodifusão televisiva digital terrestre e de licenciamento de operador de 
distribuição, aberto através da Portaria n.º 207-A/2008, de 25 de Fevereiro.  
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3. Conclusão 

 

Face ao exposto, o Conselho de Administração do ICP-ANACOM delibera manter o 

sentido da sua decisão tomada por deliberação de 28 de Setembro de 2010, de forma a 

designar e disponibilizar a sub-faixa 790-862 MHz para serviços de comunicações 

electrónicas em conformidade com a Decisão 2010/267/UE e proceder à correspondente 

alteração do Quadro Nacional de Atribuição de Frequências, ficando a disponibilização 

da referida sub-faixa antes de 2015, dependente da definição de condições técnicas e 

geográficas, que visem a compatibilização, nomeadamente, com as utilizações de 

Espanha e Marrocos. 
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