DECISÃO
Definição da localização exata do espectro na faixa dos 900 MHz
1. Enquadramento
Por decisão de 23 de dezembro de 20191, o Conselho de Administração da Autoridade
Nacional de Comunicações (ANACOM) deliberou deferir o pedido da NOS Comunicações,
S.A. (NOS) de atribuição de 2 x 200 kHz na faixa dos 900 MHz, por acessibilidade plena, sem
garantia de contiguidade em relação ao espectro que a empresa já detinha na referida faixa.
A ANACOM decidiu ainda alterar o “Título dos direitos de utilização de frequências para
serviços de comunicações eletrónicas terrestres ICP-ANACOM N.º 01/2012” de que a NOS é
titular, integrando o Direito de Utilização de Frequências (DUF) dos acima referidos
2 x 200 kHz e submetendo a sua utilização às condições definidas no Capítulo I da Parte III
daquele Título.
Nos termos da referida decisão, a atribuição deste DUF apenas produziria efeitos após a
atribuição dos DUF que viessem a ser adquiridos no âmbito do futuro procedimento de
atribuição da faixa dos 700 MHz e outras faixas relevantes, incluindo a faixa dos 900 MHz,
altura em que deveria ser concretizada a efetiva localização deste espectro na faixa e alterado
o DUF de que a NOS é (já era, então) titular.
Por deliberação de 23 de novembro de 20212, a ANACOM aprovou o relatório final do Leilão
para a atribuição de Direitos de Utilização de Frequências nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz,
1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz, objeto do Regulamento n.º 987-A/2020, de 5 de
novembro (Regulamento do Leilão), o qual inclui a decisão de atribuição dos correspondentes
DUF.
No âmbito deste Leilão e em concreto no que respeita à faixa de frequências dos 900 MHz,
foram atribuídos:
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a) À DIXAROBIL TELECOM, Sociedade Unipessoal, Lda. (DIXAROBIL), o direito de
utilização de 2 x 5 MHz;
b) À MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO), o direito de utilização
de 2 x 2 MHz;
c) À NOS Comunicações, S.A. (NOS), o direito de utilização de 2 x 2 MHz.
Conforme resulta, designadamente, do Quadro Nacional de Atribuição de Frequências
(QNAF), a MEO, a NOS e a Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE)
já eram titulares de DUF na faixa dos 900 MHz à data de entrada em vigor do Regulamento
do Leilão.
Ora, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 39.º do Regulamento do Leilão, o Conselho
de Administração da ANACOM define a localização exata do espectro a consignar na faixa
dos 900 MHz, tendo em conta o número de lotes atribuídos nesta faixa, bem como o espectro
já consignado na faixa no âmbito de direitos de utilização de frequências vigentes à data de
entrada em vigor do Regulamento.
Para tanto, a ANACOM atende aos seguintes princípios:
a) Assegurar a prossecução do interesse público no âmbito da gestão do espectro
radioelétrico, de acordo com critérios de proporcionalidade e no respeito pelos direitos
adquiridos.
b) Otimizar a utilização eficiente do espectro na faixa dos 900 MHz.
c) Maximizar a contiguidade do espectro atribuído e do espectro detido por cada
entidade, bem como o espectro não atribuído (cfr. n.º 2 do artigo 39.º).
Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 39.º acima referido e nos termos do n.º 3 do mesmo
dispositivo, às entidades que, no termo do Leilão, fossem declaradas vencedoras de lotes na
faixa dos 900 MHz, bem como aos titulares de direitos de utilização de frequências na faixa
dos 900 MHz que não se apresentassem a Leilão ou, tendo-se apresentado, não fossem
declarados vencedores de lotes nesta faixa, foi concedido um prazo de 30 dias, contado da
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data de notificação da decisão de atribuição dos DUF3, para acordarem entre si a localização
exata do espectro na referida faixa de frequências, competindo ao Conselho de Administração
da ANACOM, nos termos do n.º 4 do mencionado artigo 39.º, homologar o resultado do acordo
alcançado.
Por comunicação de 6 de janeiro 2022, a DIXAROBIL, a MEO, a NOS e a VODAFONE
submeteram à ANACOM o acordo celebrado entre si, no qual definiram a localização exata
do espectro detido por cada uma na faixa dos 900 MHz, nos seguintes termos:
•

DIXAROBIL: 880,0-885,0 / 925,0-930,0 MHz;

•

VODAFONE: 885,0-895,0 / 930,0-940,0 MHz;

•

NOS: 895,0-905,0 / 940,0-950,0 MHz;

•

MEO: 905,0-915,0 / 950,0-960,0 MHz.

Na referida comunicação, as empresas explicitaram que o acordo que celebraram «pressupõe
um prazo superior a 90 dias para a libertação pela Vodafone das frequências do intervalo
895,0 – 895,1 MHz / 940 – 940,1 MHz, de modo a mitigar os impactos resultantes da alteração
da consignação das frequências naquele operador.».
2. Apreciação
2.1. Quanto à localização exata do espectro a consignar
De acordo com o QNAF, o espectro da faixa dos 900 MHz (880-915 MHz / 925-960 MHz)
encontra-se designado para serviços de comunicações eletrónicas terrestres, sendo que, à
data em que teve início o Leilão, a MEO era titular de um DUF de 2 x 8 MHz, a NOS era titular
de um DUF de 2 x 7,8 MHz e a VODAFONE era titular de um DUF de 2 x 10 MHz, todos com
a localização que resulta da tabela infra. O restante espectro foi disponibilizado no âmbito do
Leilão (com exceção dos já referidos 2 x 200 kHz atribuídos à NOS).
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Figura 1. Distribuição do espectro antes do Leilão
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Considerando os DUF atribuídos em resultado do procedimento de leilão e nos termos do n.º
3 do artigo 39.º do Regulamento do Leilão, a DIXAROBIL, a MEO, a NOS e a VODAFONE
acordaram entre si a seguinte localização exata do espectro nesta faixa:
Figura 2. Distribuição do espectro proposta no acordo apresentado pelos operadores
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Tendo presente os princípios que, de acordo com o n.º 2 do artigo 39.º do Regulamento do
Leilão, devem nortear a definição da localização exata do espectro a determinar pelo
Conselho de Administração da ANACOM nos termos do n.

o

1 do mesmo preceito, e tendo

presente o estabelecido nos n.os 3 e 4, ainda do artigo 39.º, considera-se que esta
(re)distribuição do espectro, sem deixar de atender às localizações anteriores, assegura a
contiguidade do espectro a consignar a cada operador, otimizando, por esse facto, a utilização
eficiente do espectro na faixa dos 900 MHz.
Face ao exposto, a ANACOM nada tem a obstar ao acordo celebrado entre a DIXAROBIL, a
MEO, a NOS e a VODAFONE quanto à localização exata do espectro detido por cada um
destes operadores na faixa dos 900 MHz.
2.2. Quanto prazo de libertação do espectro localizado nos 895,0 – 895,1 MHz / 940 –
940,1 MHz
Tal como referido supra, na comunicação que acompanhou o acordo, a DIXAROBIL, a MEO,
a NOS e a VODAFONE explicitaram que o acordo que celebraram «pressupõe um prazo
superior a 90 dias para a libertação pela Vodafone das frequências do intervalo 895,0 – 895,1
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MHz / 940 – 940,1 MHz, de modo a mitigar os impactos resultantes da alteração da
consignação das frequências naquele operador.».
Com efeito, não obstante o ponto 2 do referido acordo estabelecer que as empresas
signatárias se comprometem, quando aplicável (dado que a DIXAROBIL só agora será
detentora de um DUF nesta faixa), a efetivar a redistribuição acordada no prazo de 90 dias
previsto no n.º 8 do artigo 39.º do Regulamento do Leilão, no ponto 3 do mesmo documento
estabelece-se que, «em derrogação do previsto no número anterior, as frequências do
intervalo 895,0-895,1 / 940,0-940,1 MHz, serão libertadas pela VODAFONE:
a. Até 24 meses após a data de emissão dos títulos habilitantes prevista no artigo 40.º,
n.º 2 do Regulamento, exceto nas situações identificadas na alínea seguinte;
b. Após 1 de janeiro de 2023 e antes de decorrido o prazo de 24 meses referido na alínea
anterior, a NOS tem o direito de solicitar a libertação dessas frequências e a Vodafone
a obrigação de as libertar, caso a primeira pretenda implementar uma tecnologia que
requeira a utilização de 2x5 MHz no intervalo de frequências 895.0-900.0 MHz / 940.09450,0 MHz, nas áreas geográficas indicadas pela NOS. Nesse caso, a NOS deverá
indicar à Vodafone, por escrito e com uma antecedência mínima de 2 meses em face
da(s) data(s) pretendida(s), as zonas geográficas onde pretende a libertação da
referida faixa, cabendo à Vodafone total liberdade para determinar os procedimentos
a seguir para efeitos da libertação requerida.
c. A solicitação da libertação das frequências nos termos da alínea anterior será feita da
forma faseada.
Na comunicação acima mencionada, os signatários afirmam «que esta condição permite uma
mais rápida emissão dos títulos habilitantes do espectro atribuído no leilão 5G e,
consequentemente, mais rápida utilização da generalidade do espectro atribuída na faixa dos
900 MHz com exceção de 2x100 kHz, o que compensa, do ponto de vista do interesse público,
a limitação da utilização de 2x100 kHz da faixa dos 900 MHz durante um período superior aos
90 dias previstos no Regulamento».
Conforme resulta do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 39.º do Regulamento do Leilão, às
entidades que já detinham DUF na faixa dos 900 MHz e às que vieram a ser declaradas
vencedoras de lotes na sequência do Leilão, foi concedido um prazo «para acordarem entre
si a localização exata do espectro nesta faixa de frequências», cabendo ao Conselho de
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Administração da ANACOM a homologação do resultado do acordo (ou, na ausência deste, a
decisão de redistribuição do espectro naquela faixa) (sublinhados nossos).
Por sua vez, o n.º 8 do citado artigo prevê que «os titulares de direitos de utilização de
frequências na faixa dos 900 MHz devem, no prazo de 90 dias, contado da data de emissão
dos títulos habilitantes prevista no artigo 40.º do presente Regulamento, efetivar a
redistribuição das frequências determinada nos termos do n.º 4 do presente artigo».
Ou seja, não está na disponibilidade dos titulares de DUF a prerrogativa de acordarem entre
si o prazo para efetivarem a redistribuição do espectro que lhes estava consignado.
A este propósito foi, aliás, referido no Relatório da consulta pública a que foi submetido o
Projeto do Regulamento do Leilão4, que «a ANACOM considera que a efetivação da
redistribuição de frequências deve ser concretizada de forma relativamente célere, de modo
a permitir que estas sejam utilizadas na sua plenitude por quem investiu na aquisição de DUF
neste leilão. Daí a necessidade de se definir um prazo que não seja impactado pela
negociação entre as partes que podem ser incentivadas a prolongá-la estrategicamente. Com
efeito, podendo estar envolvidos nesta redistribuição diferentes operadores, incluindo novos
entrantes, com diferentes tipos de poder negocial, a não fixação de um prazo ou a
possibilidade de o mesmo ser fixado por acordo entre as partes, poderia levar a um resultado
menos ótimo, já que, em algumas circunstâncias, as empresas obrigadas à redistribuição de
frequências poderiam ter incentivos acrescidos para não viabilizar o acordo. Nestes casos, a
introdução do prazo nos acordos não refletiria os interesses comerciais de potenciais
detentores de DUF com menor poder de negociação.» (pág. 186).
Não obstante, em cumprimento do seu dever de instrução do procedimento e em obediência
aos princípios que norteiam a atividade desta Autoridade Reguladora, designadamente os de
prossecução do interesse público e da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos, da
proporcionalidade e da razoabilidade, foram solicitados esclarecimentos à NOS e à
VODAFONE – as duas únicas empresas afetadas pela estipulação do prazo alargado, acima
referido – para melhor habilitar a tomada de decisão sobre esta questão.
Por comunicação remetida às 16:56 horas do dia 13 de janeiro de 2022, que, para os devidos
efeitos, aqui se dá por integralmente reproduzida, a NOS prestou os devidos esclarecimentos,
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dos quais se destaca:
1. «A derrogação enunciada no ponto 3) do acordo sobre a localização exata das frequências
da faixa dos 900 MHz apresentado à ANACOM (Acordo) ocorre a pedido da Vodafone e
o mesmo é acedido pela NOS pelo fato [Início de informação confidencial]

[Fim

de

informação

confidencial].
3. Assim, a NOS considera que o acordo submetido à ANACOM é conciliável com os seus
atuais planos de evolução tecnológica e de utilização de espectro. Adicionalmente, a NOS
acredita que a consignação do espectro da faixa dos 900 MHz através de acordo entre os
operadores permite acelerar a disponibilização e utilização de espectro adicional nesta
faixa».
Por comunicação remetida às 17:47 horas do dia 13 de janeiro de 2022, que, para os devidos
efeitos, aqui se dá por integralmente reproduzida, a VODAFONE prestou igualmente os
devidos esclarecimentos, destacando-se os seguintes:
•

«O acordo de consignação de redistribuição da localização exata das frequências na faixa
dos 900 MHz (“Acordo”), conforme previsto no n.º 3 do artigo 39.º do Regulamento n.º
987-A/2020, de 5 de novembro (“Regulamento 5G”), e que foi assinado pelos operadores
NOS, MEO, Vodafone e Dixarobil, implica que a Vodafone terá de mover em 100 kHz o
seu bloco de 2 x 5 MHz utilizado para GSM de 890,1-895,1/ 935,1-940,1 MHz para 890895/ 935-940 MHz.»;

•

«Este cenário prevê que o canal GSM ARFCN=25 (um canal de 200 kHz), amplamente
utilizado na rede como BCCH, deixaria de poder ser utilizado pela Vodafone e por qualquer
outro operador que estivesse adjacente a esta faixa (…)»;

•

«(…) para que seja possível manter os 25 canais GSM na sua rede, sem penalização da
qualidade do serviço prestado aos seus clientes, surgiu a hipótese da utilização do canal,
ARFCN=0. Por este motivo, a Vodafone solicitou, a 26 de novembro de 2021, autorização
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à ANACOM para efetuar testes na faixa onde está alojado o canal 0, a qual foi prontamente
concedida a 30 de novembro de 2021 pelo período de 10 dias úteis.»;
•

«É do conhecimento da indústria, em particular dos fabricantes de equipamentos de rede
(…), que nem todos os terminais móveis suportam a banda E-GSM (Extended,, referente
à faixa 880,1-890,1/ 925,1-935,1 MHz), pelo que a Vodafone desconhecia, na altura, quais
seriam os concretos impactos de adicionar o canal 0 (pertencente à banda E-GSM) e juntar
com os restantes canais da banda P-GSM (Primary, referente à faixa 890,1-914,8/ 935,1959,8 MHz).»;

•

«Para tal, a Vodafone procedeu à realização de vários testes com vista a aferir o impacto
concreto da implementação da redistribuição de faixas de frequências prevista no Acordo,
no que à Vodafone diz respeito (…)»;

•

«(…) os testes realizados entre 6 e 16 de dezembro concluíram que a utilização do canal
0 (E-GSM) gera impactos negativos diretos nos indicadores de rede das células alvo de
análise, designadamente no tráfego de sinalização e de voz e na mobilidade entre células
e tecnologias. Os impactos negativos poderão estar relacionados com o facto de existirem
clientes a utilizarem terminais móveis que não suportam a E-GSM (neste caso, o canal 0),
apresentando uma degradação do seu serviço.»;

•

«De modo a atender aos trabalhos que serão necessários realizar para a plena avaliação
e resolução dos impactos que emanarão da alteração do canal 25 para o canal 0, os
signatários do Acordo concordaram com os termos de especificação da derrogação
enunciados no seu n.º 3.»;

•

«(…) a solução proposta mitiga qualquer impacto negativo na prestação de serviços aos
clientes finais e maximiza a utilização plena e eficiente do espectro, por parte de todos os
seus detentores, na sequência da alteração da localização exata dos direitos de utilização
das frequências da faixa dos 900 MHz tendo, portanto, merecido a concordância de todas
as entidades envolvidas nos termos previstos no Acordo.».

Analisadas as comunicações acima referidas e ponderando-se, por um lado, os fundamentos
de ordem técnica agora invocados pela VODAFONE, que indiciam uma concreta
impossibilidade de assegurar a libertação de 2 x 0,1 MHz no prazo de 90 dias fixado no n.º 8
do artigo 39.º do Regulamento do Leilão e, por outro lado, o interesse público de assegurar a
atempada utilização do espectro que foi adquirido no leilão, seja por operadores que já se
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encontram presentes no mercado, seja por um operador que nele agora entrará, considerase razoável, adequado e proporcional admitir que (apenas) essa ínfima parte do espectro ora
em causa (2 x 0,1 MHz de um total de 2 x 35 MHz) possa ser libertada nos termos que foram
acordados, que, aliás, afetam apenas dois dos quatro intervenientes neste procedimento de
redistribuição de espectro, sendo que ambos já detêm espectro na faixa em questão, que
poderá ser utilizado de imediato, com evidentes benefícios para os utilizadores finais.
Com efeito, negar a libertação desta ínfima parte do espectro nos termos acordados pelos
operadores diretamente envolvidos – e que mereceu também a concordância dos demais
signatários do acordo –, poderia comprometer a célere redistribuição de todo o espectro
consignado e a efetiva e eficiente utilização do espectro a consignar na faixa dos 900 MHz e,
assim, afetar a utilização plena por quem (já) investiu na aquisição de espectro, o que
redundaria, manifestamente, numa solução (mais) prejudicial – em termos de «saldo líquido»
de interesses públicos e privados a ponderar – para todos os envolvidos, assim como para os
utilizadores que dela podem beneficiar. A solução seria, portanto, menos consentânea
também com a vertente positiva do princípio da imparcialidade, que impõe a consideração de
todos os interesses públicos e privados relevantes e a justa ponderação entre eles, bem como
com uma adequada análise custo-benefício.
Admitir esta libertação (de uma pequeníssima quantidade de espectro) mais desfasada no
tempo revela-se, assim, a medida (mais) adequada para assegurar a prossecução imparcial
dos interesses públicos cometida à ANACOM, seja a promoção da concorrência e a garantia
da liberdade da oferta de redes e serviços, seja a utilização efetiva e eficiente do espectro e
a proteção dos interesses e necessidades dos utilizadores finais.
Os sacríficos que poderiam decorrer da impossibilidade de utilização imediata de 2 x 0,1 MHz
dos 2 x 10 MHz consignados à NOS foram aceites pela própria, tendo sido mitigados por uma
libertação do espectro por áreas geográficas em função dos interesses desta. Com um âmbito
tão circunscrito e acordado entre as visadas (a que acresceu a validação dos demais
operadores signatários do acordo), afigura-se desrazoável comprometer a atempada
concretização da redistribuição de espectro e a utilização originária que resulta do acordo
celebrado pelos intervenientes neste procedimento, que afirmam em uníssono que «esta
condição permite uma mais rápida emissão dos títulos habilitantes do espectro atribuído no
leilão 5G e, consequentemente, mais rápida utilização da generalidade do espectro atribuída
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na faixa dos 900 MHz com exceção de 2x100 kHz, o que compensa, do ponto de vista do
interesse público, a limitação da utilização de 2x100 kHz da faixa dos 900 MHz durante um
período superior aos 90 dias previstos no Regulamento.».
Face ao exposto, a ANACOM reconhece existirem fundamentos relevantes e ponderosos para
admitir que a libertação do espectro pela VODAFONE das frequências do intervalo 895,0 –
895,1 MHz / 940 – 940,1 MHz possa ocorrer nos termos constantes do Acordo relativo à
localização do espectro na banda dos 900 MHz, subscrito pela DIXAROIL, pela MEO, pela
NOS e pela VODAFONE, sem prejuízo de esta Autoridade acompanhar o desenrolar da
referida libertação.
2.3. Considerando a alteração da atual consignação de frequências na faixa dos 900 MHz que
resulta da homologação do acordo celebrado nos termos do n.º 3 do artigo 39.º do
Regulamento do Leilão, a ANACOM procederá, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º
do Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de julho, à alteração das correspondentes licenças de
rede de radiocomunicações, atendendo à data em que os operadores efetuarem a
redistribuição de frequências agora acordada, pelo que devem os mesmos informar a
ANACOM desse facto.
2.4. Verificando-se que da consignação de espectro na faixa dos 900 MHz ora em causa
decorre a alteração da consignação de frequências vigentes à data de entrada em vigor do
Regulamento do Leilão, para prossecução do interesse público no âmbito da gestão do
espectro radioelétrico, importa relembrar que, nos termos do n.º 6 do artigo 39.º do
Regulamento do Leilão, podem ser atribuídas compensações destinadas a cobrir, no todo ou
em parte, eventuais custos associados às referidas alterações, nos termos do regime previsto
no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de julho.
Com efeito, de acordo com o disposto no n.º 4 do referido artigo 4.º, «(…) será concedida uma
compensação aos titulares das licenças para cobrir, no todo ou em parte, encargos que
comprovadamente se verifiquem com a alteração, anulação ou substituição da consignação
de frequências, nas condições e mediante os critérios gerais a definir por portaria do membro
do Governo responsável pela área das comunicações».
Nessa medida, a ANACOM, no âmbito das suas atribuições de assessoria ao Governo,
identificará e proporá as condições e os critérios gerais que devem ser considerados para a
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atribuição da referida compensação, mediante a identificação dos custos que se considerem
ressarcíveis, especificamente os que decorrem de substituição e/ou alteração dos
equipamentos relevantes, os quais deverão ser auditáveis.
3. Decisão
Face ao vindo de expor, o Conselho de Administração da ANACOM, nos termos do artigo
39.º do Regulamento do Leilão, dos artigos 15.º e 16.º da Lei das Comunicações Eletrónicas5,
da alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de julho, e ao abrigo
da alínea b) do n.º 1 do artigo 26.º dos seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º
39/2015, de 16 de março, delibera o seguinte:
1. Homologar o resultado do acordo celebrado entre a DIXAROBIL TELECOM, Sociedade
Unipessoal, Lda., a MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., a NOS
Comunicações, S.A. e a Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A., relativo à
localização exata do espectro detido por cada uma na faixa dos 900 MHz, correspondente
às seguintes consignações:
❖ DIXAROBIL: 880-885 MHz / 925,0-930,0 MHz;
❖ VODAFONE: 885,0-895,0 / 930,0-940,0 MHz;
❖ NOS: 895,0-905,0 / 940,0-950,0 MHz;
❖ MEO: 905,0-915,0 / 950,0-960,0 MHz.
2. Alterar o Quadro Nacional de Atribuição de Frequências de forma a refletir o ora
deliberado.
3. Admitir que a Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. possa libertar o espectro
localizado no intervalo 895,0 – 895,1 MHz / 940 – 940,1 MHz nos termos constantes dos
pontos 3, 4 e 5 do Acordo relativo à localização do espectro na banda dos 900 MHz, sem
prejuízo de esta Autoridade acompanhar o desenrolar desta libertação.
4. Determinar à DIXAROBIL TELECOM, Sociedade Unipessoal, Lda., à MEO – Serviços de
Comunicações e Multimédia, S.A., à NOS Comunicações, S.A. e à Vodafone Portugal –
Comunicações Pessoais, S.A. que comuniquem à ANACOM a data da efetivação da
5

Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro.
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redistribuição das frequências com uma antecedência de 10 dias úteis.
5. Determinar a alteração das licenças radioelétricas em vigor e abrangidas pela
redistribuição indicada no n.º 1 em conformidade com o calendário comunicado ao abrigo
do número anterior.
Lisboa, 14 de janeiro de 2022.
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