
Ensaios técnicos 5G 

A ANACOM, no âmbito das suas atribuições associadas ao desenvolvimento das redes e 

serviços de comunicações eletrónicas, proporciona condições para a construção de 

capacidades técnicas no sector, nomeadamente através de autorizações para a utilização 

temporária do espectro de radiofrequências para realização de ensaios técnicos e testes 

científicos que impulsionem avanços na investigação, bem como para o lançamento no 

mercado de novas soluções tecnológicas.  

Tal é o que sucede com a implementação do 5G, em que várias entidades têm vindo a realizar 

um conjunto de estudos, projetos-piloto e demonstrações, em contexto de utilização prática, 

com vista a testar as potencialidades e funcionalidades das tecnologias rádio de novíssima 

geração. A ANACOM considera que este tipo de trabalhos se reveste de um grande valor 

acrescentado, permitindo não só aos operadores, mas também a investigadores e 

fabricantes, exercícios experimentais com as tecnologias, assim como calibrar os seus 

modelos teóricos. Este processo é fundamental para a implementação das futuras redes 5Ge 

para acelerar a disponibilização resiliente e segura de serviços aos consumidores e ao tecido 

produtivo nacional.  

Os ensaios 5G em Portugal tiveram início em 2017 e ganharam maior expressão a partir de 

2018. O trabalho de campo continuou em 2019 e 2020, tendo a ANACOM procedido à 

renovação das autorizações correspondentes, conforme adequado e tendo por base o 

espectro disponível. Estas iniciativas beneficiaram de prévia coordenação entre os 

interessados e esta Autoridade, sendo autorizadas ao abrigo do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-

Lei n.º 151-A/2000, de 20 de julho, na sua redação em vigor. Os referidos trabalhos, de âmbito 

territorial alargado e abrangendo áreas geográficas de variados perfis, têm recorrido 

principalmente à utilização de espectro na faixa dos 3,6-3,8 GHz, uma das faixas pioneiras 

para 5G, cujas condições de utilização do espectro radioelétrico se encontram harmonizadas 

em toda a Europa.  

• Em 2017, a Altice Labs e a Vodafone levaram a cabo e testaram soluções baseadas

em novas tecnologias na faixa dos 27,5-28,5 GHz em Aveiro e Lisboa,

respetivamente.



• Em 2018, a Huawei efectuou ensaios na faixa dos 3,7-3,8 GHz, para demonstração 

de soluções de 5G no âmbito do “5G Demo Truck da Huawei”, em Lisboa. 

• Desde 2018, os operadores de comunicações eletrónicas MEO, NOS e Vodafone têm 

vindo a realizar um conjunto de ensaios no âmbito do 5G, com vista a testar as suas 

potencialidades. Mantendo-se o interesse destas entidades na exploração das 

opções que o 5Goferece, a ANACOM renovou, quando solicitado, as respetivas 

autorizações. 

• No início de 2020, o Instituto de Telecomunicações (IT), delegação da Covilhã 

(Universidade da Beira Interior), também pediu uma autorização temporária para 

utilizar espectro para comprovar a aplicabilidade de um modelo de propagação. 

De uma forma global, os operadores têm, atualmente, cerca de quatro dezenas de estações 

ativas em 10 municípios, distribuídas pelo continente e regiões autónomas. Estas estruturas 

têm quase todas funcionado em permanência, algumas no interior de edifícios e outras em 

ambiente exterior. 

A pesquisa em contexto prático na área do 5G, facilitada e apoiada por esta Autoridade, tem 

permitido acumular conhecimento sobre a nova tecnologia e constituir uma base robusta 

para a preparação da futura operação comercial destas redes. Estas experiências têm-se 

constituído como uma oportunidade relevante para sustentar o desenvolvimento 

socioeconómico do país. 

O mapa abaixo apresenta a distribuição por concelho das estações que se encontram ativas 

a 30 de junho de 2020, para fins de estudo, no território português. 

 

 

 

 

 

 

 



Estações 5G em ensaios técnicos 

 

 

 

 

Concelho 
Número de 

estações 

Almada 1 

Aveiro 4 

Faro 1 

Funchal - Madeira 1 

Lisboa 15 

Matosinhos 11 

Odivelas 1 

Oeiras 3 

Ponta Delgada - Açores 1 

Porto 6 


