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1. Enquadramento 

Por solicitação do Governo, ao abrigo do auxílio administrativo previsto no artigo 66.º do 

Código Procedimento Administrativo, a ANACOM promoveu uma consulta pública preliminar 

relativa à cobertura de redes fixas de capacidade muito elevada no território nacional e sobre 

as opções existentes quanto à instalação, gestão, exploração e manutenção dessas redes 

nas “áreas brancas”, com recurso a financiamento público, designadamente da União 

Europeia (doravante “Consulta Pública”). 

A referida consulta pública foi lançada em 6 de janeiro de 2022, tendo decorrido até ao dia 7 

de fevereiro de 2022, e posteriormente prorrogada por mais 5 dias úteis a pedido de um 

operador de redes públicas de comunicações eletrónicas, o qual foi deferido pelo Governo, 

tendo assim a consulta terminado a 14 de fevereiro de 2022. 

A consulta pública visou recolher contributos por parte de todos os interessados sobre as 

matérias associadas à identificação e designação das “áreas brancas”, ou seja, aquelas em 

que não existe cobertura de redes fixas de capacidade muito elevada, e sobre as opções a 

adotar quanto ao desenvolvimento deste tipo de redes nessas “áreas brancas”, com recurso 

a financiamento público. 

A ANACOM publicitou a consulta pública na página de entrada do seu sítio da Internet1 e 

promoveu o envio eletrónico do correspondente documento a um leque diversificado de 

entidades, visando um conhecimento alargado da mesma e a possibilidade de maior 

participação por parte da sociedade. 

Neste contexto, no âmbito da consulta foram recebidos, dentro do prazo fixado2 –, contributos 

de: 

•  70 autarquias locais e Comunidades Intermunicipais, doravante CIM;  

•  147 Juntas de Freguesia; 

• 392 cidadãos e empresas;  

•  11 operadores de redes públicas de comunicações eletrónicas: 

− Derivadas e Segmentos, S.A. (D&S); 

 
1 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1713763. 
2 Foram recebidos fora do prazo cerca de 20 respostas, as quais não foram consideradas no presente relatório. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1713763
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− DSTelecom, S.A.; 

− DSTelecom Alentejo e Algarve, S.A.;  

− DSTelecom Norte S.A.; 

− FastFiber – Infraestruturas de Comunicações, S.A. (FastFiber); 

− Fibroglobal - Comunicações Eletrónicas S.A. (Fibroglobal); 

− Grupo NOS (inclui NOS Açores Comunicações, S.A., NOS Comunicações, S.A. e 

NOS Madeira Comunicações, S.A.) (NOS); 

− MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO); 

− NOWO Communications, S.A. (NOWO); 

− ONITELECOM – Infocomunicações, S.A. (ONI); 

− Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (Vodafone). 

•  Outras entidades:  

− Secretaria Regional das Obras Publicas e Comunicações do Governo Regional dos 

Açores (Governo Regional dos Açores); 

− Secretaria Regional das Finanças do Governo Regional da Madeira (Governo 

Regional da Madeira);  

− Vantage Towers, S.A. 

 

Além dos contributos especificamente referidos ao longo do relatório, que visaram mais 

diretamente as questões suscitadas na consulta, foi, igualmente, recebido um conjunto vasto 

de comentários de autarquias locais, CIM, cidadãos e empresas, mas que não abordaram 

concretamente as questões colocadas, embora, de uma forma geral, se insiram na matéria 

objeto de auscultação. Estes comentários incidiram, em grande parte, sobre a confirmação 

das “áreas brancas” referidas no documento de consulta ou na indicação da necessidade de 

identificação de outras “áreas brancas”. Em muitos casos foram também referidas, e nalguns 

casos até exclusivamente, lacunas ou insuficiência de cobertura ao nível da rede móvel, 

assunto fora do âmbito da presente consulta. Em alguns contributos, embora em muito menor 
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número, foram também assinaladas questões de cobertura de outro tipo de serviços, como 

por exemplo a Televisão Digital Terrestre (TDT).  

Os contributos recebidos sobre matérias não diretamente endereçadas na consulta serão 

tidos em conta pela ANACOM sempre que se considere que os mesmos possam contribuir 

efetivamente para o processo de designação das “áreas brancas”, bem como para outros 

fins, designadamente no âmbito da sua atividade de supervisão. 

2. Comentários na generalidade 

O Governo Regional dos Açores saúda a iniciativa, que está em linha com o seu programa 

de governo e com a sua estratégia no âmbito das comunicações, contribuindo para o reforço 

da coesão territorial e do combate à infoexclusão, sublinhando que o reforço da cobertura de 

redes públicas de comunicações eletrónicas de capacidade muito elevada constitui-se como 

um fator fundamental que contribui de forma decisiva para o aumento da competitividade das 

ilhas do arquipélago, mitigando fenómenos de tripla insularidade. 

A CIM Terras de Trás-os-Montes regozija-se com a intenção subjacente de garantir o 

acesso de toda a população a redes de capacidade muito elevada, a infraestruturas que lhe 

permitam suster o declínio populacional e criar condições para atrair empresas e assim criar 

emprego qualificado, assim como, para a modernização e digitalização dos serviços públicos 

de âmbito nacional e dos Municípios desta CIM. Refere que a região tem na sua estratégia 

para os próximos anos a capacitação para a transformação digital que passa por desenvolver 

as ações necessárias para que todo o território da CIM tenha acesso a redes de 

comunicações eletrónicas de capacidade muito elevada em fibra óptica e em 5G. Menciona 

ainda a necessidade de infraestruturas de comunicações digitais, como o 5G, e de acessos 

de banda larga com elevada qualidade e a preços acessíveis, para acesso à informação, para 

a prestação de serviços eletrónicos, teletrabalho, investigação e desenvolvimento de 

produtos inovadores. Para esta CIM, a existência de uma determinação legal no sentido da 

obrigatoriedade de instalação de infraestruturas de transmissão de dados e voz em todas as 

aldeias, vilas e cidades, partilhadas pelos operadores, especialmente nos territórios de baixa 

densidade, muito contribuiria para que os territórios do interior pudessem acompanhar o 

desenvolvimento do país. 

O Município de Aljezur concorda com o teor dos documentos disponibilizados no âmbito da 

consulta pública, considerando não haver assim necessidade de participação na mesma. 
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O Município de Bragança considera que o financiamento público (designadamente da União 

Europeia), ao qual se irá recorrer para a instalação destas redes, deve ser direcionado, 

prioritariamente, e de forma muito objetiva, para os territórios que apresentam atualmente 

mais falhas, isto é, de acordo com os critérios apontados, para as freguesias/concelhos que 

apresentam maior proporção de “áreas brancas” no total das subsecções estatísticas da 

respetiva freguesia/concelho. Desta forma, entende que o Governo deve utilizar o mecanismo 

de financiamento público para a instalação destas redes, como um fator de discriminação 

positiva para estes territórios, numa grande parte do interior, promovendo assim uma maior 

e necessária coesão económica, social e territorial. 

O Município de Cantanhede entende que a estratégia, de garantir o acesso de toda a 

população a redes de capacidade muito elevada (Gigabit), tendo como propósito assegurar 

a cobertura de todo o território nacional e de todos os agregados familiares por redes Gigabit 

até 2030, considerando como prioritárias as áreas de baixa densidade, é da maior importância 

para o desenvolvimento e a coesão territorial do concelho e do país. 

O Município da Covilhã considera de extrema relevância a disponibilidade de redes de 

capacidade muito elevada na totalidade do território nacional, entendendo que esta medida 

contribui decisivamente para a coesão social e territorial do país e para a criação de uma 

verdadeira sociedade digital, representando um fator facilitador no desenvolvimento das 

regiões.  

O Município de Melgaço considera absolutamente fundamental a cobertura integral do 

território nacional e, portanto, da totalidade do seu concelho com rede pública de 

comunicações eletrónicas de capacidade muito elevada, enquanto fator indiscutível de 

coesão territorial e fonte de competitividade em territórios dela tão necessitados. 

O Município de Góis considera que a conectividade digital de todo o território nacional é uma 

necessidade premente, acima de tudo pela importância estratégica que a mesma reveste 

para os territórios de interior. Assim, a intenção manifestada pelo Governo de garantir o 

acesso de toda a população a redes de capacidade muito elevada (Gigabit), com o propósito 

de assegurar a cobertura de todo território nacional e de todos os agregados familiares por 

redes Gigabit até 2030, é, para o Concelho de Góis – um território de interior –, um passo 

fundamental para a coesão territorial e a valorização de territórios congéneres. 
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O Município da Lousã afirma concordar com o definido pelo Governo, relativamente ao 

objetivo de cobertura de 100% dos agregados familiares, mesmo que estes se localizem em 

zonas ultra remotas e menos densamente povoadas. 

O Município de Odemira entende ser crítico garantir a cobertura de todos os agregados 

familiares por redes Gigabit até 2030 para o desenvolvimento do seu território e dos 

concelhos vizinhos das regiões do Alentejo e Algarve. Sublinha como medida de 

discriminação positiva a prioridade que será dada às áreas de baixa densidade populacional, 

favorecendo a coesão territorial e a valorização dos territórios do interior, fomentando a sua 

convergência com as regiões mais desenvolvidas economicamente. Considera ainda que 

face às falhas de mercado na cobertura do território nacional, sobretudo em áreas menos 

povoadas, é essencial que, por parte do Estado e da Administração Pública, se encontrem 

mecanismos e medidas de discriminação positiva que originem investimentos pelos 

operadores do mercado e, por outro lado, prevaleça uma postura de avaliação e 

monitorização do cumprimento de contratos de exploração e de concessão destes serviços, 

de forma a ser efetiva a transição digital e a promoção da coesão económica, social e 

territorial. 

O Município de Portalegre considera urgente a promoção de políticas diferenciadoras a 

nível nacional que promovam a efetiva coesão económica e social do país ao nível das 

condições de acesso a redes públicas de comunicações eletrónicas de capacidade muito 

elevada (redes Gigabit). 

A Huawei considera que uma sociedade Gigabit é importante para a criação das condições 

para um mundo mais produtivo e eficiente, onde tudo pode ser interligado e digitalizado, 

permitindo a exploração de novos domínios. Considera que a disponibilização de uma rede 

Gigabit em todas as casas, empresas e indústrias do território português será um importante 

catalisador para uma maior coesão territorial. Independentemente da localização física, 

permitirá que todas as pessoas e empresas estejam no mesmo patamar de conectividade de 

forma a que todos tenham acesso a serviços digitais mais eficientes e que tirem partido do 

potencial das ferramentas colaborativas, aumentando a proximidade entre pessoas e 

empresas. A Huawei acredita que a conectividade de elevada capacidade é importante para 

tirar partido da digitalização e exploração de novos domínios em termos de: 1) agricultura 

inteligente, 2) mobilidade inteligente, 3) redes elétricas inteligentes, 4) trabalho e educação à 

distância e 5) cuidados de saúde. 
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As empresas D&S, DSTelecom Alentejo e Algarve, DSTelecom e DSTelecom Norte 

agradecem a oportunidade de apresentar os seus contributos a respeito de uma temática que 

consideram muito relevante para o desenvolvimento e para a coesão social e territorial do 

país e na qual é tão importante a participação dos operadores.  

A Fibroglobal indica ter interesse em colaborar com o Governo e com a ANACOM em 

iniciativas de apoio à transição digital, que contribuam para o crescimento, inovação e coesão 

social e territorial do país, e para a continuação do desenvolvimento de redes de 

comunicações eletrónicas por todo o país, estando interessada em conhecer os 

desenvolvimentos que a este respeito venham a ocorrer.  

A MEO congratula-se com a realização desta consulta, no âmbito da iniciativa do Governo de 

financiamento público de investimento em infraestruturas de conetividade com vista a 

assegurar a cobertura de todo o território nacional, garantindo a cobertura de todos os 

agregados familiares por redes Gigabit até 2030. 

A NOS considera  [IIC]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX [FIC] 

A NOWO aplaude a iniciativa de promoção da instalação de redes públicas de comunicações 

de capacidade muito elevada com financiamento público em áreas sem cobertura ou com 

cobertura diminuta (conjuntamente designadas por “áreas brancas”). Considera que esta 

iniciativa é fundamental para garantir uma cobertura adequada de zonas que, pela dificuldade 

de rentabilizar investimentos em redes, não seriam cobertas por operações comerciais. 

Sendo as redes financiadas publicamente sujeitas a obrigações de acesso grossista em 

condições transparentes, não discriminatórias e com preços grossistas que permitam replicar 

as melhores ofertas comerciais, para a NOWO será possível fomentar a concorrência entre 
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operadores de retalho nessas regiões, com benefícios para as populações e empresas locais 

e para a coesão territorial e competitividade do País. 

A ONI congratula a iniciativa de promoção de instalação de redes públicas de comunicações 

eletrónicas de capacidade muito elevada com financiamento público em “áreas brancas”.  

A Vantage Towers partilha a visão do Governo de garantir o acesso de toda a população a 

redes de capacidade muito elevada, com o objetivo de assegurar a cobertura de todo o 

território nacional, garantindo a cobertura de todos os lares com redes Gigabit até 2030, 

sendo as zonas de baixa densidade consideradas prioritárias, desse modo favorecendo a 

coesão territorial. Nota esta empresa que, como a conectividade é o elemento mais 

estruturante da transformação digital, é essencial avaliar a abordagem que para ela se prevê 

na consulta, compará-la e avaliá-la, tendo presente soluções tecnológicas alternativas que 

podem permitir alcançar os mesmos objetivos, permitindo tomar uma decisão mais 

consubstanciada, também no que respeita à definição de atribuição de financiamento.  

A Vodafone reconhece a relevância do resultado e do impacto positivo que advirá para as 

populações que, no âmbito das métricas da rede Gigabit, beneficiarão da construção de 

infraestrutura que lhes permitirá não só, em primeira linha, aceder à Internet e conteúdos, 

como também fazê-lo a uma velocidade ultrarrápida, sendo que proporcionará e alavancará 

um desenvolvimento das próprias regiões. 

3. Linhas de orientação relativas aos auxílios estatais para a 

implementação de redes de banda larga 

A Fibroglobal entende relevante que se tenham em consideração as conclusões que 

resultem da consulta pública lançada pela Comissão Europeia (Comissão) sobre as Linhas 

de Orientação, considerando que deve ser dada nova oportunidade aos interessados de se 

pronunciarem sobre potenciais alterações que venham a resultar de tal consulta. Para a 

empresa, as Linhas de Orientação constituem um aspeto muitíssimo relevante no que 

respeita à previsão de procedimentos concursais, devendo naturalmente ser consideradas 

pelo Governo, pela ANACOM e pelos interessados. A Fibroglobal considera, assim, que todos 

os aspetos relativos a esta medida devem ser revistos em linha com o que constar da versão 

revista das Linhas de Orientação, para se obter uma decisão final que vá ao encontro do que 

aí se venha a prever. 
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A MEO considera de toda a conveniência que a ANACOM proceda à articulação da 

informação a disponibilizar no quadro dos Auxílios de Estado com o estabelecido no artigo 

22.º do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas (CECE), tendente a uma 

harmonização que permita reduzir o ónus a que ficam sujeitos os operadores. Com efeito, 

nos termos do artigo 22.º do CECE, as ARN e/ou outras autoridades competentes devem 

realizar um levantamento geográfico da abrangência das redes de comunicações eletrónicas 

capazes de fornecer banda larga, até 21 de dezembro de 2023, e devem atualizá-lo pelo 

menos de 3 em 3 anos.  

Refere a MEO que, no segundo dos três documentos orientadores (Guidelines) sobre estes 

levantamentos geográficos, de março de 2021, o BEREC afirma que, apesar de o 

procedimento do artigo 22.º do CECE e os auxílios estatais serem instrumentos distintos, e 

não deverem ser confundidos, as ARN podem utilizar a informação recolhida ao abrigo do 

artigo 22.º para suportar o processo de auxílios estatais, mas podem também precisar de 

recolher informação complementar em conformidade com as regras relativas a estes. Assim, 

a MEO considera importante que a ANACOM desenvolva desde já um esforço de alinhamento 

entre os dois tipos de pedidos de levantamento da cobertura das redes. 

A Vodafone assinala que quaisquer medidas a adotar pelo Governo terão necessariamente 

de ter em conta o que vier a ser adotado pela Comissão no processo concernente à revisão 

das Linhas de Orientação, a qual incluirá medidas que poderão impactar no presente 

procedimento, que é de carácter transitório, uma vez que o Regulador terá que promover 

igual procedimento quando for para auscultar o mercado sobre a definição de “áreas brancas” 

em consonância com as Linhas de Orientação. Teria sido, no entendimento da Vodafone, 

mais útil e benéfico que este debate se iniciasse apenas após a publicação e conhecimento 

da sua versão final. 

4. Utilização complementar das redes móveis ou de acesso fixo sem 

fios (FWA)  

O Governo Regional dos Açores, no âmbito da análise da sobreposição da cobertura 

prevista para a tecnologia 5G nas “áreas brancas”, cumulativamente com a garantia da 

capacidade desta tecnologia em disponibilizar um acesso (lacete) wireless que suporte 

comunicações eletrónicas de capacidade muito elevada, considera que a possibilidade de 

apoiar a implementação dessa tecnologia (5G) nas “áreas brancas” pode ser um fator 
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importante que simultaneamente acelere a implementação da tecnologia 5G no território 

português e reduza os custos de investimento público, evitando-se a redundância de 

infraestruturas de acesso. 

Para a CIM do Médio Tejo, apesar de não ter sido considerada na consulta, é de extrema 

relevância, atendendo à evolução tecnológica e à mobilidade associada, que paralelamente 

seja melhorada a cobertura da rede móvel de forma a contribuir para combater as assimetrias 

existentes. 

O Município da Covilhã considera que, para além da disponibilização de rede fixa de 

capacidade muito elevada (acesso à Internet com velocidade mínima de 1 Gbps), a expansão 

da cobertura em banda larga móvel, poderá, também, desempenhar um papel de enorme 

relevância na fixação das populações, na criação e modernização de indústrias, explorações 

agrícolas e pecuárias e fundamentalmente na criação, modernização e divulgação de 

equipamentos turísticos. 

O Município de Valpaços nota que o desenvolvimento das redes de fibra óptica (FTTH) com 

apoio público para todas as localidades de baixa densidade populacional, em que os 

operadores sem esse apoio não conseguem suportar/justificar o investimento, é a forma 

possível, pelo que apoia essa medida, devendo a percentagem do apoio ser avaliada 

pontualmente tendo em conta a ponderação com o custo de desenvolvimento da rede versus 

o número de fogos a ligar. No seu entender, contudo, atendendo a que ainda existem várias 

localidades sem cobertura móvel e/ou com muitas limitações, pode não fazer sentido apoiar 

o desenvolvimento de redes de FTTH para uma determinada localidade, e essa localidade 

não ter cobertura móvel, o que deve ser prioritário. Entende, assim, que não sendo justificável 

nesta fase apoiar em simultâneo o desenvolvimento das redes FTTH e colmatar a falha de 

cobertura de rede móvel, é mais sensato destinar apoios primeiro a instalações de novas 

estações de cobertura móvel (mínimo 4G), pois num caso concreto é preferível a um habitante 

ter esta tecnologia com um serviço de Internet com débitos mais baixos, do que ter um serviço 

de Internet fibra de alto débito e estar privado do serviço de comunicação móvel (que já deve 

ser considerado um bem de primeira necessidade). 

De acordo com a Huawei, a sua visão em relação à cobertura das “áreas brancas” está 

alinhada com a da Comissão Europeia, sendo importante o princípio da neutralidade 

tecnológica, em que todas as tecnologias deverão ser consideradas de forma a 

maximizar as sinergias em relação às infraestruturas e tecnologias existentes. Para a 

Huawei, o cenário perfeito de implementação das “áreas brancas” será a disponibilização 
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de uma ligação por fibra em todas as residências e indústrias, mas para cada cenário é 

relevante uma análise profunda e detalhada do custo/benefício de modo a se atingir essa 

meta, sendo que neste momento existem diversas tecnologias no mercado que podem 

maximizar a cobertura e custo/benefício da implementação. Sublinha, a título de 

exemplo, as tecnologias assentes no acesso fixo em fibra óptica (Optical Line Terminal, 

OLT) e o Fixed Wireless Access over 5G (FWA). Sugere que estas tecnologias também 

sejam consideradas na abordagem das “áreas brancas” por forma a que, consoante a 

densidade de clientes finais e infraestruturas disponíveis, possa ser utilizada a tecnologia 

mais viável. 

Segundo a Huawei, a tecnologia FWA pode ser utilizada como complemento à rede de 

fibra e permitir a reutilização das infraestruturas existentes. As suas principais vantagens 

consistem na possibilidade generalizada de menores custos iniciais de implementação 

em relação às opções da rede fixa e em ganhos de eficiência de capital através da 

reutilização do espectro. A Huawei partilha uma tabela do GSMA com uma análise 

comparativa entre as velocidades médias de transferência de dados por tecnologia: 

 

Neste contexto, a Huawei destaca a consulta da Comissão Europeia sobre as Linhas de 

Orientação, onde são referidas várias tecnologias, incluindo o FWA como uma possível 

tecnologia para complementar a fibra de modo a cumprir as metas de conectividade de 

banda larga fixa da Comissão Europeia. Assinala também as orientações do BEREC 

sobre as redes de capacidade muito elevada (VHCN) que refere refletirem com precisão a 

evolução tecnológica das redes de banda larga, respeitando simultaneamente o princípio 

da neutralidade tecnológica, incluindo as redes móveis e o FWA como possíveis VHCN. 
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A Huawei convida também à consulta do processo em curso em Itália para a 

implementação de redes Gigabit em “áreas brancas”3. Refere ainda outros modelos a 

serem implementados na Europa, por exemplo na Noruega, onde após o leilão do 

espectro, o Governo decidiu que os vencedores do mesmo poderiam assumir um 

compromisso voluntário face ao desenvolvimento da cobertura em zonas remotas com a 

contrapartida de uma redução no preço do leilão4. A Huawei salienta que a Comissão 

Europeia aprovou para este projeto uma ajuda de 3,8 mil milhões de euros, no âmbito do 

Plano de Recuperação e Resiliência, para apoiar a implementação de redes Gigabit na 

condição que se garanta o respeito do princípio da neutralidade tecnológica, não 

favorecendo nenhuma tecnologia sobre as outras e incentivando a reutilização das 

infraestruturas existentes5. 

A Vantage Towers nota que a identificação das "áreas brancas" consideradas pela ANACOM 

admite ainda a inclusão de instalações relacionadas com a indústria, comércio ou instalações 

agrícolas, embora as estimativas do número de habitações a serem abrangidas pela medida 

não sejam incluídas, visto não haver informação disponível ao nível da subsecção estatística.  

Neste contexto, refere que a utilização de uma rede fixa de FWA com base no 5G permite 

alargar o âmbito previsto para a implementação, sem outro investimento que não o 

equipamento do utilizador, constituído por uma antena externa para aumentar a cobertura e 

a capacidade e um dispositivo de utilização interno. 

A Vantage Towers considera que a tecnologia de acesso fixo sem fios baseada em 5G pode 

ser muito útil no fornecimento de acesso rápido, eficiente e económico em banda larga em 

zonas rurais ou isoladas com longas distâncias entre habitações. 

Neste contexto, a Vantage Towers propõe um âmbito de atuação mais vasto, que permita 

uma utilização mais racional, eficiente e assente na complementaridade de todas as 

infraestruturas existentes, incluindo a possibilidade de utilizar as redes móveis ou de rádio 

existentes para atingir os objetivos propostos, permitindo assim uma utilização mais eficiente 

dos fundos disponíveis. Com este pressuposto, propõe que as áreas com falta de cobertura 

móvel sejam consideradas como parte da definição de "áreas brancas". Salienta também 

existir uma probabilidade muito elevada de as áreas não alcançadas por fibra apresentarem 

 
3 https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/bando-aree-grigie. 
4 https://www.nkom.no/frekvenser-og-elektronisk-utstyr/frekvensauksjoner/auksjon-av-2-6-ghz-og-3-6-ghz-
bandene. 
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_441. 

https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/bando-aree-grigie
https://www.nkom.no/frekvenser-og-elektronisk-utstyr/frekvensauksjoner/auksjon-av-2-6-ghz-og-3-6-ghz-bandene
https://www.nkom.no/frekvenser-og-elektronisk-utstyr/frekvensauksjoner/auksjon-av-2-6-ghz-og-3-6-ghz-bandene
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_441
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deficiências na cobertura de suporte aos serviços móveis, registando-se correspondência 

entre ambas, em grande medida6. 

A abordagem da Vantage Towers apresenta as redes com e sem fios (rádio e móvel) como 

complementares no objetivo de fornecer acesso em banda larga aos lares localizados nas 

"áreas brancas" definidas. Esta empresa acredita que as tecnologias de rádio 3GPP, 

principalmente o 5G, podem também desempenhar um papel importante nesta abordagem, 

devido ao seu forte desempenho, rápida implantação e eficiência do ponto de vista dos custos 

inerentes. 

A Vantage Towers elenca os principais benefícios resultantes da adoção de tecnologias sem 

fios de última geração, tal como o 5G, em comparação com as redes baseadas somente em 

fibra:  

• Velocidade adequada7; 

• Rápida implementação8; 

• Custos de implementação reduzidos9; 

• Rede sem fios como rede crítica10, 

afirmando estar, assim, plenamente alinhada com a “Digital Compass Communication” da 

Comissão Europeia. Defende um compromisso firme de modernizar e preparar infraestruturas 

e indústrias-chave para o futuro, gerando o melhor impacto social possível nos cidadãos e 

 
6 Nota a Vantage Towers que alguns países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE) optaram pela via da complementaridade para maximizar a eficiência dos recursos com excelentes 
resultados, cujos modelos devem ser tidos em conta ao se decidir sobre como deve ser melhorada a cobertura 
em todo o território nacional. 
7 A velocidade média de ligação 5G é superior a 100 Mbps, atingindo, em circunstâncias ótimas, 1 Gbps; há 
possibilidade de acesso e utilização com qualidade de todos os serviços digitais; e os planos nacionais de banda 
larga lançados na Europa visam sobretudo soluções móveis para colmatar o fosso digital entre regiões. 
8 O tempo necessário para implantar infraestruturas de suporte à rede móvel é menor quando comparado com a 
implantação de fibra escura, especialmente em zonas rurais remotas; e o licenciamento é mais fácil de obter, uma 
vez que a implantação de infraestruturas de suporte à rede móvel se concentra num único local e não exige o 
atravessamento de propriedades, o que pode exigir a conciliação de interesses com diferentes proprietários e, 
como tal, atrasar significativamente a implementação. 
9 Os custos associados são reduzidos quando comparados com os inerentes a outras soluções, uma vez que a 
capacidade necessária para uma cobertura de qualidade das zonas-alvo é menor; baixo custo de partilha de 
infraestruturas; baixo custo de backhauling, devido à utilização de micro-ondas; a fibra para o local da instalação 
pode ser implantada apenas onde tecnicamente necessária e financeiramente viável, ou seja, a sua implantação 
pode ser otimizada; baixo custo incremental para atualizar/aumentar a capacidade da cobertura prestada; e 
possibilidade de fazer mais com o mesmo nível de financiamento. 
10 Todos os clientes, independentemente do prestador de serviços de que são utilizadores, podem beneficiar da 
solução; o acesso à energia pode ser suportado em carregadores EV (Electric Vehicles); permite a instalação na 
infraestrutura de leitores IoT e sistemas de vigilância, que podem ser fundamentais em medidas ativas de 
prevenção e proteção contra fenómenos naturais e incêndios; permite disponibilizar acesso à fibra que serve o 
local da instalação, quando disponível. 
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nas empresas, de forma rápida e acessível em termos de custos. 

A Vantage Towers considera que a conectividade de banda ultra-larga disponível para toda 

a população, em qualquer lugar, tanto nas habitações como no exterior, implica incluir na 

definição de "áreas brancas" as áreas sem cobertura de banda larga móvel, com recurso à 

tecnologia mais adequada, não limitando as tecnologias possíveis de serem utilizadas, 

considerando-se o 5G como uma opção rápida e rentável, a fim de fornecer serviços de 

acesso de banda larga móvel e fixa. Refere que o acesso fixo sem fios (FWA) será crucial 

nos avanços tecnológicos, os quais permitem o desenvolvimento do tecido produtivo e 

mitigam o problema do êxodo e da exclusão rural. Neste sentido, considera o 

desenvolvimento paralelo da conectividade móvel e fixa um elemento fundamental para evitar 

a criação de um Portugal tecnológico a duas velocidades. 

A Vantage Towers nota que a identificação das "áreas brancas" se baseia na disponibilidade 

de uma rede de fibra (com fios), enquanto a utilização de tecnologias de rádio como o 5G, 

que pode tirar partido da infraestrutura móvel existente, não é considerada, sendo que, dentro 

da própria definição, as áreas sem cobertura de banda larga móvel não são consideradas. A 

Vantage Towers considera que esta abordagem não é abrangente, na medida em que as 

áreas sem cobertura [móvel] são, na maioria das vezes e em grande medida, sobrepostas a 

áreas sem cobertura de fibra. Argumenta, assim, que o processo de digitalização destas 

áreas deve ser considerado em conjunto e não de forma independente, defendendo uma 

seleção da tecnologia que melhor permite alcançar os objetivos propostos, com custos 

inerentes equilibrados, sem limitação prévia de tecnologia. 

A Vantage Towers refere que, nesta medida, o FWA com base em 5G, pode ser preferível à 

fibra para certos cenários de longas distâncias entre habitações, notando ser fundamental ter 

em conta os objetivos de conectividade da Comissão Europeia para 2025 estabelecidos na 

sua ‘Comunicação Gigabit’ e, por conseguinte, considerando as redes de fibra e rádio como 

complementares e sugerindo que se alargue o âmbito do concurso final para além das redes 

fixas de fibra. Nota a empresa que tal está alinhado com as Linhas de Orientação, que 

sugerem que, quando os custos de implantação de uma rede de fibra são muito elevados, 

uma rede sem fios de alto desempenho pode ser utilizada como alternativa. Sublinha ainda 

que os utilizadores finais utilizam tipicamente ambas as tecnologias como complementares 

em vez de substitutas e que o princípio da neutralidade tecnológica exige que a intervenção 

pública não favoreça ou exclua nenhuma tecnologia em particular, tanto na seleção dos 

beneficiários como no fornecimento de acesso por grosso. Como existem diferentes soluções 
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tecnológicas, qualquer concurso futuro, segundo a Vantage Towers, não deve favorecer ou 

excluir qualquer tecnologia ou plataforma de rede em particular. 

A Vantage Towers aponta o FWA como uma tecnologia rentável, rápida e eficiente para 

fornecer cobertura nas "áreas brancas" definidas na consulta11, considerando que não só os 

operadores de cabo ou fibra, mas também os operadores de rádio ou móveis12, estão bem 

posicionados para fornecer acesso de banda larga às habitações, especialmente rápida e 

eficiente em zonas rurais ou isoladas, tais como as visadas na consulta, já que as redes de 

acesso fixo sem fios podem oferecer velocidades de download de pelo menos 100 Mbps a 

assinantes individuais e potencialmente até 1 Gbps dependendo da localização de cada 

cliente e da densificação da rede13.  

Segundo esta empresa, a maioria dos operadores vê a fibra, o 4G e o 5G como as tecnologias 

a serem utilizadas para a implantação de redes fixas de banda larga, sendo o acesso sem 

fios através de torres (BTS) ligadas à rede central, através de fibra ou micro-ondas, a principal 

tecnologia a ser utilizada em ambientes rurais e áreas isoladas14, tendo listado, com base em 

várias fontes e relatórios, um conjunto de vantagens do FWA sobre a fibra para ambientes 

rurais, concretamente: baixo custo de serviço, implantação simplificada, eficiência da rede, 

menor tempo de comercialização, perfil de risco mais atrativo do que a fibra, menor 

investimento inicial e investimento em escala de acordo com o crescimento dos subscritores 

também com possibilidade de partilha com outros serviços da rede móvel e, finalmente, a 

reutilização da infraestrutura existente. 

A Vantage Towers conclui, assim, que a tecnologia rádio ou sem fios (FWA) não pode ser 

excluída e deve ser considerada juntamente com a fibra para fornecer serviços de banda 

 
11 Esta empresa elenca também vários casos de implementação de redes em zonas menos densamente povoadas 
com utilização de tecnologias de rede móvel, para ilustrar a aplicabilidade deste tipo de solução. Refere também 
que, embora seja um facto comprovado que o mercado de acesso fixo em banda larga (fibra, cabo e cobre) está 
continuamente a crescer em todo o mundo, o mercado do acesso fixo sem fios à banda larga tem registado um 
crescimento superior ao do acesso fixo com fios. 
12 Nota que os avanços nas tecnologias de rede 5G melhoraram significativamente as velocidades de dados e a 
latência dos serviços fixos de acesso sem fios ou FWA e que, além disso, uma vez que o FWA partilha as normas 
3GPP, é uma tecnologia escalável e future proof. 
13 Refere que, de acordo com a CTIA (CTIA - The Wireless Association), atualmente, uma ligação FWA pode 
potencialmente oferecer velocidades de download sustentadas de 1 Gbps para uma distância de mais de 6 Km 
entre a habitação e a torre mais próxima. Além disso, salienta que os futuros serviços de FWA habilitados para 
5G fornecerão um serviço ultra fiável com latências inferiores a 10 milissegundos que são fundamentais para 
casos de utilização emergente. 
14 Ilustra esta questão com alguns dados do último relatório anual da Ericsson sobre o FWA (Ericsson, FWA 
Handbook 2021). 
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larga, especialmente em áreas rurais ou isoladas onde a distância entre habitações é elevada 

e há limitações orçamentais. 

Relativamente ao espectro, para a Vantage Towers a utilização combinada de ambas as 

bandas – 3,5-3,7 GHz e 26-28 GHz – afigura-se a melhor solução, uma vez que as bandas 

altas fornecem capacidade e as bandas médias fornecem cobertura nas áreas mais afastadas 

da torre15.Cobertura das “áreas brancas” ao nível do endereço 

O Município de Odemira considera que a ANACOM deveria criar condições para que os 

operadores partilhem a informação por endereço (“casa passada”) de forma regular e com 

muito maior rigor, pois sem essa informação todas as análises realizadas (e o próprio 

documento da consulta pública) partem de pressupostos (a cobertura por rede pública) 

incorretos. 

A Fibroglobal, tendo em conta que a ANACOM pretende realizar nova recolha de informação 

de cobertura com granularidade ao nível do endereço e informação de casas passadas, bem 

como de velocidade no horário de pico, reforça a necessidade de haver uma base de dados 

única de moradas, gerida centralmente, aspeto que reputa de muito importante.  

A MEO alerta para as dificuldades resultantes de os operadores usarem bases de dados de 

endereços diferentes, dificultando a conciliação da informação, assunto que já abordou na 

sua resposta à consulta da ANACOM sobre as “Especificações técnicas da informação a 

constar da plataforma relativa à cobertura das redes fixas e móveis”.  

Recorda, a este propósito, que o BEREC nas suas Orientações sobre levantamentos 

geográficos, de 5 de março 2020, no contexto do artigo 22.º do CECE, reconhece as 

dificuldades inerentes às diferentes bases de dados de endereços dos operadores e defende 

a criação de uma base de dados gerida centralmente por uma entidade pública16. 

 
15 Considera que a banda de 3,5-3,7 GHz, com um alcance médio em circunstâncias normais para equipamento 
residencial com uma antena externa e um dispositivo de utilização interior, é ideal para o FWA e está em linha 
com desenvolvimentos registados noutros países da União Europeia, Estados Unidos da América, Coreia e Japão, 
bem como com os fabricantes de equipamento. Por outro lado, a grande quantidade de espectro disponível nas 
bandas de 26-28 GHz, com um alcance médio em circunstâncias normais de 4 km para equipamento residencial 
com antena externa (a Nokia, a Qualcomm e a US Cellular afirmam ter atingido uma velocidade de download de 
1 Gbps a 10 km de distância – Mobileworldlive, em 06/8/2021) pode fornecer valores de pico sem precedentes, 
baixa latência e elevada capacidade. 
16 «36. In the medium/long term, to ensure the reliability and comparability of the mapping project, in each Member 
State one common database with geocoded addresses should be used by both the NRA/OCA and, as far as 
possible, the operators. Thus, the NRA/OCA must use a single database that identifies each address or grid with 
a unique code (see Annex 4 for reference). Ideally, these address and grid codes should be at the disposal of the 
operators, so that they can all submit information with a common reference, although this may not be possible in 
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Assim, em linha com esta recomendação, a MEO sublinha a necessidade de uma base global 

de endereços georreferenciada à semelhança do que foi efetuado no mercado da energia, 

propondo que seja criado centralmente um código unívoco para cada endereço, comum a 

todos os operadores, sugerindo que a ANACOM diligencie nesse sentido, porventura junto 

dos CTT, INE, ERSE e outras entidades, procurando tirar partido de soluções já existentes e 

das experiências passadas destas entidades. 

A FastFiber concorda com o princípio que consta das Linhas de Orientação sobre a avaliação 

da cobertura ser efetuada com base nas casas passadas e entende que a ANACOM deve 

assegurar que o levantamento de informação de cobertura é efetuado com base neste 

pressuposto e com critérios uniformes, adotados transversalmente por todos os operadores. 

Lembra que a ANACOM solicitou inicialmente aos operadores informação sobre a 

percentagem de área de superfície coberta por subsecção estatística, tendo posteriormente 

clarificado que o reporte podia ser realizado considerando a percentagem de alojamentos 

cobertos, ficando, assim, na dúvida sobre se todos os operadores forneceram informação 

considerando este segundo critério, que, a seu ver, é o que mais se adequa ao pretendido, 

conforme as Linhas de Orientação vêm sustentar. A FastFiber considera que, caso tal não se 

tenha verificado, não existe coerência dos dados disponibilizados pelos vários operadores e 

como tal, as conclusões que se retiram quanto ao nível de cobertura das subsecções 

estatísticas podem não ter aderência à realidade. Referiu ainda que, mesmo que todos os 

operadores tenham usado o mesmo critério, importa confirmar se as percentagens de 

cobertura fornecidas foram calculadas de acordo com a mesma metodologia. 

Notou a Fastfiber que, no seu caso, a percentagem de alojamentos cobertos foi determinada 

considerando qualquer tipo de casa passada (i.e., alojamentos familiares de residência 

habitual, de residência secundária, vagos, assim como lojas, escritórios, armazéns, etc.) e 

não apenas os “alojamentos familiares de residência habitual”. Para além do facto dos 

diversos tipos de alojamento se encontrarem todos misturados numa mesma geografia, para 

um operador de redes de comunicações eletrónicas de elevada capacidade é impossível 

realizar esta distinção, nomeadamente para um operador como a FastFiber, que opera 

exclusivamente no mercado grossista. 

 
all Member States. Moreover, BEREC recommends that, where available, the address database identifies the 
locations of hospitals, schools, major transport hubs, public administration premises and highly digitalized 
businesses. This information may be important for the design of national broadband plans.». 
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5. Cenários para a designação de áreas brancas 

O Município de Arouca entende que apenas devem ser excluídas as áreas que efetivamente 

sejam abrangidas pelo mercado mediante um compromisso formal e não aquelas onde os 

operadores apenas manifestem a sua intenção de investir. Sobre o cenário base, refere terem 

sido excluídas subsecções estatísticas com base exclusivamente na Carta de Uso de 

Ocupação do Solo (COS 2018). No entanto, considera que face à escala a que esta é 

produzida, frequentemente, a mesma não corresponde ou identifica o edificado existente e 

disperso. Deveria, em seu entender, a carta ser sobreposta à Carta dos Solos Urbanos 

previstos nos Instrumentos de Gestão do Território (IGT) em vigor, por exemplo. 

O Município de Cantanhede considera adequados os critérios adotados para o cenário 1 

(base) para a identificação das “áreas brancas”. No entanto, considerando que não serão 

abrangidos os alojamentos familiares de residência habitual não cobertos por redes de 

capacidade muito elevada localizados em áreas – subsecções estatísticas – cuja 

percentagem de cobertura seja superior a 10%, defende que a medida deverá prever 

mecanismos de garantia de cobertura também a estes alojamentos, de forma a garantir o 

objetivo de cobertura de 100%. 

O Município da Covilhã concorda com a exclusão de redes de cabo coaxial (HFC-DOCSIS 

3.1), conforme cenário 1a). Relativamente à exclusão de subsecções onde pelo menos um 

operador manifestou intenção de investir no prazo de um ano, considera que se existe 

intenção de um operador em investir naquela área é porque ela é comercialmente apelativa 

e, portanto, esses investimentos serão realizados de qualquer forma. Acrescenta, no entanto, 

que, ao considerar estas zonas como brancas, se está a promover a concorrência e a 

diversidade da oferta para o cliente. 

O Município de Évora é da opinião que o cenário 1 (base) é o que mais garantias apresenta 

relativamente à maior cobertura do território por redes fixas de capacidade muito elevada. 

Neste cenário, entende que apenas deverão ser excluídas as subsecções estatísticas em que 

existe apenas a presença de uma única rede fixa operada pelas empresas que foram 

anteriormente beneficiárias de financiamento público ao abrigo dos "Concursos das redes de 

alta velocidade" de 2009, desde que a cobertura no território, seja superior a 10%, mantendo 

desta forma a coerência com os objetivos do projeto. Entende ainda que os cenários 1a) e 

1b) não serão uma boa opção, pois o primeiro não encontra suporte nas Linhas de Orientação 

e o segundo estará sempre dependente da informação prestada pelos operadores relativa a 
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investimentos em rede futura nas zonas, sem que sejam apresentadas quaisquer garantias 

de execução das mesmas, o que poderá comprometer os objetivos da medida.  

No que diz respeito aos investimentos planeados pelos operadores, já em projeto ou apenas 

em intenções, o Município de Évora entende que será importante serem apresentadas 

garantias de execução dos mesmos, pois só assim fará sentido manter subsecções 

estatísticas de fora da identificação das designadas "áreas brancas". Se assim não for, 

existirá um risco muito grande de ficarem populações sem acesso às redes de capacidade 

muito elevada, ficando comprometidos os objetivos deste projeto.  

Relativamente aos critérios adotados no cenário 1 (base), 1a) e 1b) para a identificação das 

“áreas brancas”, o Município de Ferreira do Zêzere refere que existem locais com mais 

densidade de habitações, que se encontram muito próximos das habitações que estavam 

abrangidas pelas áreas beneficiárias de financiamento público ao abrigo dos “Concursos das 

redes de alta velocidade” de 2009 que não foram contempladas (distando cerca de 600 

metros), o que criou algum desconforto na população que está “ali ao lado” e não está coberta.  

Menciona este município ter verificado que algumas subsecções que se encontram no meio 

de “áreas brancas” têm identificadas muito poucas habitações. No entanto, pelo ortofotomapa 

existem lá várias habitações (possivelmente darão dados superiores a 10%), considerando 

útil incluir estas manchas de cobertura como “áreas brancas”, especialmente em localizações 

no interior do país onde é praticamente impossível existir cobertura em pequenas zonas que 

estão rodeadas de “áreas brancas”. 

O Município de Moimenta da Beira considera que não se pode condicionar a 

implementação de determinada medida tendo em consideração uma mera intenção de um 

operador. 

O Município de Mafra entende que o valor assumido de 10% de cobertura como limiar de 

inclusão de uma subsecção estatística como “área branca” é perfeitamente aceitável e 

ajustado. Todavia, e por forma a assegurar cobertura a um maior número de subsecções e 

consequentemente a um maior número de alojamentos, considera que o cenário 1a), ao 

excluir as redes HFC, se torna mais limitativo. 

Relativamente ao cenário 1b), o Município de Mafra entende que este cenário será de todo 

vantajoso e que, em estreita comunicação com os operadores se possa fazer uma 

identificação e respetivo mapeamento das áreas e subsecções onde os mesmos, ou pelo 
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menos um, pretendem ou manifestem intenções de investir para melhoramentos de cobertura 

e expansão de área de abrangência. Dessa forma permite-se que as subsecções 

redundantes (onde já existe intenção de investimento pelos operadores) relativas às "áreas 

brancas" possam ser suprimidas. No entanto, mesmo considerando as intenções de 

investimento dos operadores e suprimindo as “áreas brancas” redundantes, esse 

mapeamento deverá sempre ser confirmado por consulta pública e eventualmente ajustadas 

as “áreas brancas”. 

O Município de Nisa manifesta que a opção pelo cenário 1b) apresenta-se como a melhor 

escolha para o território. 

O Município de Portalegre, apesar de considerar extremamente redutora a definição de 

“áreas brancas”, considera que o cenário 1a) é o que melhor assegura a cobertura de todos 

os agregados familiares por redes Gigabit até 2030 no território nacional. Ressalva, contudo, 

que ao considerar apenas incluídas as subsecções estatísticas onde a percentagem de 

cobertura de rede FTTH não excede 10% e onde apenas existe no máximo uma rede 

instalada, excluindo as redes de cabo coaxial, não assegurará o integral cumprimento das 

“orientações para a Digitalização até 2030: a via Europeia para a Década Digital” da 

Comissão Europeia, de 9 de março de 2021, na medida em que desconsidera: 

• a inclusão dos locais afetos à indústria, comércio, ou instalações agrícolas na identificação 

das “áreas brancas”; e 

• a inclusão das subsecções estatísticas com percentagens de cobertura de rede FTTH no 

intervalo entre os 11% e os 99%. 

Para a real prossecução destes objetivos, entende o Município de Portalegre que devem ser 

consideradas como prioritárias as áreas de baixa densidade populacional situadas no interior, 

as quais são, por norma, marcadas também por um baixo VAB per capita. Assim, propõe que 

seja promovida uma eficaz diferenciação positiva nas margens de financiamento público, a 

assegurar na comparticipação dos investimentos a realizar, de forma a tornar os custos per 

capita o mais homogéneos possível entre os 7 lotes submetidos a concurso. 

É também entendimento deste município que deveria ser disponibilizada, por exemplo na 

plataforma do Sistema de Informação de Infraestruturas Aptas (SIIA) da ANACOM, 

informação que permita de forma clara identificar quais os fogos, ou eventualmente quais as 

zonas onde estão localizados os alojamentos passíveis de dispor de serviços de alta 
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velocidade em local fixo, com a eventual identificação dos respetivos operadores, de forma a 

permitir aos municípios um conhecimento efetivo das condições de serviço nos seus 

territórios.  

Muito embora manifeste a sua preferência pelo cenário 1a), a DSTelecom afirma 

compreender a relevância atribuída aos planos de investimento dos operadores como 

condição necessária de credibilização do prognóstico de cobertura de zonas, nomeadamente 

no tocante à sua solicitação em consulta posterior. Todavia, considerando que os planos de 

investimento poderão desqualificar determinadas zonas como “áreas brancas”, com a 

correspondente potencial exclusão destas do âmbito do concurso, a consideração destes 

planos não deve bastar-se com uma mera manifestação de interesse, conforme referido nas 

Linhas de Orientação no que se refere aos critérios de credibilidade dos projetos de 

investimento como requisito para a definição de “áreas brancas e cinzentas”.  

No que se refere ao prazo dos planos de investimento previstos, a FastFiber, considera que 

a ANACOM deve proceder a nova recolha de informação para o horizonte temporal de três 

anos, com vista à correta identificação das “áreas brancas” a serem alvo de financiamento. A 

este propósito, considera ainda importante a existência de um mecanismo de validação e 

ajuste periódico desses mesmos planos. 

A FastFiber discorda que a identificação das “áreas brancas” tenha também em conta a 

velocidade disponibilizada em horário de pico, conforme recomendam as Linhas de Orientação. 

Neste contexto, considera que devem ser dados os incentivos para que se instalem as 

infraestruturas, ou seja, as redes (fibra ou cabo) que permitam a disponibilização de serviços 

com velocidades elevadas, em condições de mercado. Caso essa infraestrutura já exista, 

mas por opção comercial nenhum operador disponibilize um serviço com as velocidades 

consideradas adequadas, não se deve promover o financiamento de uma nova rede, em 

sobreposição, para viabilizar a disponibilização de tais serviços retalhistas, que já poderiam 

ser prestados sobre a infraestrutura existente, de forma mais eficiente do ponto de vista de 

custos e de time to market. Ou seja, segundo a Fastfiber, deve-se distinguir claramente o 

potencial que uma rede tem de permitir a disponibilização de um serviço com determinada 

velocidade, da sua efetiva oferta a nível retalhista, por opção comercial. 

Relativamente aos critérios e cenários apresentados pela ANACOM, a FastFiber considera 

que deve ser escolhido o cenário 1 (base), exceto no que diz respeito à exclusão das 

subsecções estatísticas em que existe apenas a presença de uma única rede fixa operada 

pelas empresas que foram anteriormente beneficiárias de financiamento público ao abrigo 
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dos “Concursos das redes de alta velocidade” de 2009. Defende ainda a extensão da medida 

à “indústria, comércio ou instalações agrícolas”, bem como a todos os tipos de alojamentos 

(habituais, secundários, vagos, outros) na identificação das “áreas brancas”. 

No âmbito do cenário 1 (base), a FastFiber concorda com os critérios a) e c), salientando, 

contudo, que, por si só, este cenário não permite o cumprimento do objetivo do Governo, uma 

vez que não serão abrangidos pelo programa de financiamento os alojamentos familiares de 

residência habitual não cobertos por redes de capacidade muito elevada, mas localizados em 

subsecções estatísticas cuja percentagem de cobertura seja superior a 10%. 

A FastFiber discorda, no entanto, do critério b), por considerar que este privaria as 

subsecções estatísticas cuja cobertura seja inferior a 10%, mas onde a cobertura existente 

seja assegurada por uma das redes anteriormente beneficiárias de financiamento público ao 

abrigo dos “Concursos das redes de alta velocidade” de 2009, de redes de capacidade 

elevada, sem que se perceba a razão de tal exclusão, não indo assim ao encontro do 

estabelecido nos objetivos do Governo. Tendo em consideração que os “Concursos das redes 

de alta velocidade” de 2009 previam, no caderno de encargos e nos contratos de 

financiamento que se estabeleceram com o Estado, determinadas obrigações e assumindo 

que as entidades beneficiárias cumpriram com o estabelecido, a Fastfiber não entende o 

porquê da aplicação de critérios distintos às subsecções estatísticas com cobertura das redes 

da DSTelecom e da Fibroglobal. 

Em relação ao cenário 1a), a FastFiber discorda da exclusão das redes HFC-DOCSIS 3.1 

para efeito de identificação das “áreas brancas”, por ser contrário ao estabelecido nas Linhas 

de Orientação e contrariar o princípio da neutralidade tecnológica. A FastFiber discorda, 

igualmente, da inclusão nas “áreas brancas” apenas das subsecções estatísticas onde a 

percentagem de área de cobertura de redes de FTTH não excede 10% e onde existe apenas 

no máximo uma rede fixa instalada. A FastFiber considera que, independentemente de já 

existir uma ou várias redes, caso conjuntamente tenham uma cobertura inferior a 10%, as 

subsecções estatísticas devem ser classificadas como “áreas brancas” para que a sua 

cobertura possa ser considerada para financiamento. O facto de a cobertura conjunta ser 

inferior a 10% indicia que não existem incentivos de mercado suficientes para que qualquer 

uma das redes presentes evolua para uma cobertura superior. 

A FastFiber discorda também do cenário 1b). Pelo facto do horizonte temporal adequado dos 

planos de investimento a considerar ser de três anos, como também pela incerteza sobre os 

critérios e metodologia usados na recolha dos dados, a FastFiber considera que a ANACOM 
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deve fazer um novo pedido de informação para o horizonte temporal indicado e não avançar, 

desde já, com a exclusão das subsecções onde pelo menos um operador manifestou intenção 

de investimento no prazo de um ano. Face à natureza dinâmica dos planos de investimento 

e ao tempo que pode mediar entre a respetiva recolha de informação e a definição do 

procedimento de contratação pública e demais trâmites associados até à viabilização do 

financiamento público, deverá existir, segundo a empresa, um mecanismo de validação e 

ajuste periódico desses mesmos planos. 

A FastFiber considera ainda que, sempre que a ANACOM agrega vários critérios, deve 

disponibilizar os universos de alojamentos associados à aplicação individual de cada um 

deles, tornando assim mais transparente todo o processo de análise e identificação da melhor 

solução. 

De entre os cenários apresentados, a Fibroglobal considera o cenário base como o mais 

adequado, na medida em que é o que mais respeita as Linhas de Orientação, o que é 

importante para garantir, nomeadamente, que cumpre os critérios necessários aos auxílios 

de Estado (de acordo com as regras atualmente em vigor, mas que poderão vir a ser alteradas 

após a consulta pública efetuada). 

Contudo, a Fibroglobal não entende a lógica de, neste cenário, serem excluídas as zonas 

(subsecções) em que a Fibroglobal ou a DSTelecom Norte, S.A. e DSTelecom Alentejo e 

Algarve, S.A. possuem uma cobertura inferior a 10%, uma vez que introduz uma distorção no 

critério previsto nas Linhas de Orientação, reduzindo a possibilidade de aí se atingir uma 

cobertura de acordo com os objetivos. Defende, assim, a eliminação desta exceção. 

Para a Fibroglobal também não é claro que os outros dois cenários respeitem integralmente 

as Linhas de Orientação, especialmente no que diz respeito ao cenário 1 a), que, ao excluir 

as redes DOCSIS 3.0, não respeita o princípio da neutralidade tecnológica. 

No ponto de vista da Fibroglobal, todos estes aspetos devem ser revistos, aguardando-se, 

porém, pelo que constará da versão revista das Linhas de Orientação para se obter uma 

decisão final que vá ao encontro do que aí se venha a prever. 

Começando pelo cenário 1 (base), a MEO apresenta várias observações sobre a definição 

das “áreas brancas”, nomeadamente a sua insuficiente caracterização pela ANACOM, uma 
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vez que não se concretiza o conceito de «rede de capacidade muito elevada», como sucede 

nas Linhas de Orientação17.  

Parecendo estar subjacente à definição da ANACOM de “áreas brancas” a adoção da 

velocidade de 1 Gbps como critério de deteção de falha de mercado18, a MEO questiona se 

essas “supostas” áreas brancas serão compatíveis com o regime europeu dos Auxílios de 

Estado, podendo beneficiar de uma medida de auxílio aceitável pela Comissão Europeia. Ou 

se, pelo contrário, podem implicar o sobredimensionamento (indevido) do universo de áreas 

a beneficiar de auxílio, considerando “brancas” certas áreas que o não são de acordo com os 

critérios europeus (se tiverem, por hipótese, uma rede que não atinge 1 Gbps, mas que 

proporciona 100 Mbps e, portanto, é ultrarrápida pelos critérios das Linhas de Orientação, o 

que será o caso das redes de cabo coaxial HFC-DOCSIS 3.0). Este operador considera 

conveniente alterar a formulação ou justificar o seu desvio (das Linhas de Orientação) para 

que não restem dúvidas sobre a conformidade com o referido regime, mesmo que se verifique 

que, face às redes efetivamente existentes no território nacional, a alteração na definição não 

tem efeitos práticos na identificação das “áreas brancas”.  

A MEO faz ainda notar que: 

• o auxílio deve ser limitado ao mínimo necessário, quer por razões de parcimónia na 

utilização do dinheiro público, quer porque o auxílio atribuído não deve substituir os 

investimentos das empresas no mercado nem distorcer a concorrência; e 

• o cenário 1 (base), assim como os outros, já utiliza – e maximiza – a flexibilidade conferida 

pelo parágrafo 59 das futuras Linhas de Orientação, nas chamadas áreas mistas, 

contemplando como “áreas brancas” onde existe uma rede com cobertura até 10%, ou 

seja, já adota o overbuilding máximo que é, ou será, tolerado pelo regime de auxílios.  

Quanto ao critério b) considerado para o cenário base (exclusão das subsecções estatísticas 

em que existe apenas a presença de uma única rede fixa operada pelas empresas que foram 

anteriormente beneficiárias de financiamento público ao abrigo dos «Concursos das redes de 

alta velocidade» de 2009), para a MEO não é clara a razão para a diferença de critério face 

 
17 Que estabelecem, no parágrafo 55: «As zonas brancas são as zonas em que não existe uma rede de banda 
larga ultrarrápida e em que é improvável que seja implantada uma rede desse tipo no horizonte temporal 
pertinente» e, no parágrafo 19j), «Rede de acesso ultrarrápido», uma rede de acesso que fornece, pelo menos, 
100 Mbps de velocidade de download, tal como definido no ponto (19)i)». 
18 Uma vez que é referido que “o cenário base permite identificar o atual défice de cobertura existente em termos 
de redes Gigabit” e, de seguida, referem-se as tecnologias que são capazes de proporcionar esse débito (fibra e 
HFC-DOCSIS 3.1). 



 
VERSÃO PÚBLICA 

26 

 

ao cenário 1a), i.e. da não admissão como “áreas brancas” das subsecções estatísticas onde 

uma tal rede exista mas com uma cobertura inferior a 10%, nomeadamente no caso de essa 

rede ter sido implantada por aquelas entidades com recurso a financiamento privado.  

Quanto ao cenário 1a), que exclui as redes DOCSIS 3.1 na determinação das “áreas 

brancas”, é interpretação da MEO que, neste cenário, as “áreas brancas” seriam aquelas 

onde não existe nenhuma rede de fibra (ou existe, mas com cobertura inferior a 10%), existe 

uma rede fixa (tipicamente de cobre) e pode existir ou não uma rede de cabo coaxial, DOCSIS 

3.0 ou mesmo DOCSIS 3.1. Decorre desta caracterização que seria identificada uma falha 

de mercado sempre que não existisse uma rede de fibra na área (ou tivesse cobertura inferior 

a 10%).  

Considera a MEO ser estranha a definição das áreas alvo com base nas tecnologias das 

redes existentes e não nos seus atributos, nomeadamente a velocidade proporcionada, como 

seria devido de acordo com os preceitos do regime dos auxílios de Estado. E, num segundo 

passo, a MEO considera que tal definição é incompatível com a proposta da Comissão 

Europeia para as novas Linhas de Orientação, como de resto a própria ANACOM assinala. 

Com efeito, se numa área existir uma rede de cabo coaxial (HFC-DOCSIS 3.1), não 

descortina a MEO como poderá ser classificada como “área branca” no âmbito do regime 

europeu de auxílios de Estado. Em primeiro lugar, refere que as Linhas de Orientação 

consideram que aquelas redes proporcionam a velocidade de pelo menos 1 Gbps. Mas, para 

além isso, as mesmas excluem das “áreas brancas” aquelas onde existe uma rede capaz de 

proporcionar a velocidade de 100 Mbps e consideram o standard DOCSIS 3.0 compatível 

com essa velocidade. Por isso, para a MEO uma área onde exista uma rede de cabo (com 

cobertura superior a 10%), qualquer que seja o standard, não se pode enquadrar na definição 

de “área branca”.  

Prosseguindo, a MEO refere que o cenário 1a) transforma a possibilidade aventada no 

cenário 1 (base) – cuja manifestação depende das redes que efetivamente existam em 

Portugal – numa situação com expressão concreta e real. Torna-se inquestionável que deste 

cenário resultam áreas que não são elegíveis para receber apoio estatal na qualidade de 

“áreas brancas”. A opção por este cenário conduz a uma situação de overbuilding, i.e. à 

implantação de uma rede financiada pelo Estado em sobreposição a uma rede privada, e 

potencialmente à distorção da concorrência. Salienta a MEO que, os auxílios de Estado em 

“áreas brancas” são atribuídos onde não exista nenhuma rede ultrarrápida, evitando-se o 

overbuilding, sendo que este apenas é admitido excecionalmente e só até um máximo de 
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10% (e que ainda assim carece de demonstração), preceito que seria flagrantemente violado 

neste cenário.  

Por outro lado, de acordo com este operador, o cenário 1b) apresenta a vantagem de permitir 

que, aquando da publicação da medida de auxílio e da sua submissão a consulta, a lista das 

“áreas brancas” associadas seja uma representação mais rigorosa da realidade, por já 

incorporar uma parte dos planos de investimento privado e assim excluir as áreas nas quais 

se prevê a implementação (no horizonte de um ano) de «redes de capacidade muito elevada» 

(na terminologia usada no documento da consulta), que desse modo não serão alvo da 

medida. Contudo, tendo em conta que os resultados do exercício do mapeamento, com ou 

sem componente de previsão, serão objeto de verificação através de consulta pública, com 

vista ao ajustamento das “áreas brancas” em função dos planos de investimento privado, a 

MEO considera que a reunião desses ajustes numa única etapa (i.e. para o horizonte de três 

anos ou para o horizonte da medida) conduzirá a um resultado final tendencialmente 

semelhante e porventura mais preciso, nomeadamente quanto às previsões de cobertura a 

mais curto prazo, e além disso apresenta uma vantagem de simplificação do processo e 

menor esforço para as partes envolvidas, pelo que não vê interesse no cenário 1.b).  

Assim, de entre as opções apresentadas, a MEO considera que o cenário base (1) é o mais 

adequado, sem prejuízo da necessidade de ajustamentos, nomeadamente do limiar de débito 

de identificação da falha de mercado. 

No que concerne ao cenário base, a ONI considera que a inclusão das subsecções 

estatísticas onde não existe qualquer rede de capacidade muito elevada, ou onde a 

percentagem de cobertura de redes FTTH ou de redes HFC-DOCSIS 3.1 não exceda 10%, 

afigura-se muito limitativa e implica a não cobertura de um número significativo de 

alojamentos (cerca de 26%, uma vez que deixa de fora 74 mil alojamentos). Neste contexto, 

entende a ONI dever-se definir uma percentagem significativamente superior, em conjugação 

com as medidas que se revelem necessárias à compatibilização dessa percentagem com o 

quadro normativo em vigor na União Europeia em matéria de auxílios de Estado. Por outro 

lado, manifesta a sua concordância quanto à exclusão das subsecções estatísticas em que 

existe apenas a presença de uma única rede fixa operada pelas empresas que foram 

anteriormente beneficiárias de financiamento público.  

Quanto ao cenário 1a), no qual se excluem as redes HFC-DOCSIS 3.1, a ONI considera que 

é um cenário que exclui uma tecnologia que permite prestar serviços de comunicações 

suportados numa rede de elevada capacidade, pelo que não deverá ser considerado.  
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Já o cenário 1b) merece o acordo da ONI dado que acautela os planos de investimento dos 

operadores em rede de fibra e, por conseguinte, permite aplicar de forma mais eficiente o 

financiamento público. 

A NOS considera [IIC]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [FIC]. 

A NOS considera que [IIC] XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX [FIC] 

A NOWO considera que o cenário 1a) (no qual se excluem as redes HFC-DOCSIS 3.1) não 

faz sentido, pois exclui uma tecnologia que permite prestar os serviços pretendidos, 

aumentando desnecessariamente o financiamento público necessário. Pelo contrário, o 

cenário 1b) deve ser adotado (mas incluindo redes HFC-DOCSIS 3.1), pois devem ter-se em 
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conta os planos de investimento já previstos pelos operadores, de forma a minimizar os 

custos de financiamento público. 

A Vodafone considera que o cenário que deverá ser adotado é o cenário 1b (ou, em 

alternativa, a sua atualização de acordo com as Linhas de Orientação que vierem a ser 

aprovadas pela Comissão Europeia), i.e., as áreas brancas deverão ser definidas de acordo 

com as áreas em que haja menos do que 10% de cobertura com fibra ou DOCSIS 3.1 e que 

no espaço de 1 ano (ou período relevante a definir pelas Linhas de Orientação) não serão 

cobertas pelos planos de expansão dos operadores. 

6. Metodologia (critérios) de definição de “áreas brancas” 

Referindo-se ao critério utilizado para a definição do cenário base, as empresas D&S, 

DSTelecom Alentejo e Algarve e DSTelecom Norte referem que, após deslocação a alguns 

locais, constataram que não foram qualificadas como “áreas brancas” subsecções 

estatísticas nas quais não existe uma rede FTTH ou HFC, solicitando que a ANACOM 

qualifique estas subsecções estatísticas identificadas como “áreas brancas” e, caso tal não 

ocorra, clarifique o motivo da não inclusão das referidas subsecções.  

O Município de Ferreira do Zêzere verifica a existência de subsecções estatísticas de 

elevada dimensão territorial passando por vários “lugares”, que possivelmente se situam em 

zonas não prioritárias, com 11% a 100% de cobertura, mas, como certas habitações se situam 

em locais totalmente distintos (mais de 5 km em linha recta de distância), as habitações junto 

a subsecções de “áreas brancas” não terão cobertura. Estas zonas de grande dimensão, 

proporcionalmente às envolventes, que confrontam com várias “áreas brancas” e também 

com áreas cobertas, deveriam, no entender daquele município, ser melhor analisadas. 

O Município de Arouca assinala que se encontram em falta um conjunto de áreas que não 

estão devidamente assinaladas por não disporem de rede fixa de capacidade muito elevada. 

Quando muito, dispõem, em alguns casos, apenas de banda larga móvel e em condições 

muito deficientes. 

O Município de Coruche refere que a maioria do concelho se encontra em “áreas brancas 

ou cinzentas” demonstrando a falta ou inexistência de cobertura de fibra, num total de cerca 

de 2.823 alojamentos. Na maioria do território a cobertura de rede de fibra é inexistente, 

sendo que muitos alojamentos usufruem apenas do serviço fixo sobre cobre, já obsoleto, 
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dado, segundo o seu entendimento, o desinvestimento dos operadores na sua manutenção, 

não respondendo, atualmente, às necessidades da população em termos de cobertura e 

velocidade. Evidencia também que, considerando a dimensão do concelho de Coruche e, por 

conseguinte, o seu povoamento disperso, os operadores não consideram economicamente 

rentável a extensão da rede de fibra óptica às freguesias e lugares do concelho. 

O Município de Melgaço refere a existência de algumas subsecções estatísticas (lugares) 

não identificadas como “áreas brancas”, mas que, na realidade, não têm nenhuma cobertura 

e lugares, sem cobertura, que não constam de subsecções estatísticas, alguns dos quais se 

encontram incluídos em “áreas brancas” correspondentes a subsecções estatísticas 

“residuais” e que devem ser identificados como tal. 

O Município de Odemira refere que a população sem acesso à rede pública de capacidade 

muito elevada e a falta de cobertura é muito superior ao apresentado, carecendo o processo 

em consulta pública de correção dos respetivos dados. Requer que seja corrigida a 

informação disponibilizada relativamente a algumas freguesias do concelho que identifica na 

sua pronúncia. 

A Vantage Towers referiu ter realizado uma análise das "áreas brancas" definidas no 

documento de consulta como áreas residenciais sem acesso à banda larga em fibra, tendo 

encontrado uma grande discrepância entre os dados cartográficos interativos e os dados 

fornecidos em Excel no âmbito da consulta (sendo que, para a sua análise, utilizou as 308 

freguesias que apareceram tanto no mapa interativo divulgado pela ANACOM como no 

ficheiro Excel). Notou ainda a Vantage Towers que, de acordo com o estudo que efetuou, 

poderia cobrir 74% da área em análise utilizando apenas a sua própria infraestrutura, 

podendo 19% da área ser coberta com infraestruturas de outras empresas detentoras de 

infraestrutura, só sendo necessário construir novos locais para 7% da área19. 

6.1. Percentagem limite de cobertura 

O Governo Regional dos Açores manifesta a sua preocupação no que se refere à exclusão 

das subsecções estatísticas em que existe apenas a presença de uma única rede fixa 

operada pelas empresas que foram anteriormente beneficiárias de financiamento público ao 

 
19 Para este estudo, a Vantage Towers considerou um raio de cobertura conservador de 6 km, o mesmo que o 
relatório do CTIA referido no seu contributo. Concluiu que para o raio definido, a área em análise é coberta por 
279 sites seus e 211 sites de outras empresas detentoras de infraestruturas, sendo necessários 74 novos sites. 
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abrigo dos “Concursos das redes de alta velocidade” de 200920, considerando que tal 

exclusão não faz sentido, uma vez que existe uma incompatibilidade entre os objetivos ora 

definidos e os critérios adotados naqueles concursos de 2009, o que se verifica sempre que 

existam concelhos de fraca e dispersa densidade populacional com eventuais pontos de 

aglomeração de população. É ainda convicção do Governo Regional dos Açores que, para 

os concelhos com as características suprarreferidas, no interior do país ou nas Regiões 

Autónomas, o valor considerado de 10% deveria ser pelo menos de 25%. 

Sugere ainda o Governo Regional dos Açores que se possa aplicar a mesma metodologia e 

procedimento à cobertura de redes móveis, alargando o conceito à cobertura das redes 

viárias e não apenas aos alojamentos familiares de residência habitual, medida, essa, a seu 

ver, com importante impacto no âmbito da segurança das populações. 

A CIM do Médio Tejo considera muito redutor que não se considerem como “áreas brancas” 

as zonas com cobertura acima de 10%, sob pena de ser inviabilizada a instalação de redes 

num elevado número de alojamentos, defendendo que este número seja alargado para pelo 

menos 50%. Refere existirem nas zonas mais rurais determinados estabelecimentos, como 

sejam extensões de saúde, escolas e estabelecimentos comerciais com jogos da Santa Casa 

da Misericórdia, que têm fibra instalada, decorrente dos acordos existentes, tendo a 

disponibilidade do serviço sido alargada a alguns edificados circundantes, e que, em 

determinadas subsecções, poderá corresponder a taxas superiores a 10%, o que 

inviabilizaria à partida a sua possível instalação nos edificados mais próximos. 

Da mesma forma, a CIM das Terras de Trás-os-Montes entende que deve ser considerada 

a especificidade deste território no sentido de que o critério seja alargado, para que as áreas 

com cobertura superior a 10% possam também ser contempladas e beneficiar dessa forma 

de uma cobertura total, sob pena de ficarem excluídos muitos cidadãos do acesso à 

infraestrutura. 

Fazendo notar que o Governo considerou como prioritária a cobertura das áreas de baixa 

densidade populacional, o Município de Arouca salienta que da consulta da listagem de 

subsecções estatísticas por freguesia, constam inúmeras subsecções dos Concelho de 

Lisboa e do Porto e outras cidades que não se afigura serem áreas de baixa densidade e do 

interior. Considera, assim, que deve ser assegurada a devida priorização da cobertura em 

 
20 Refere, a este propósito, que muitas das “áreas brancas” identificadas na Região Autónoma dos Açores, por 
aplicação da metodologia definida para o levantamento efetuado, situam-se exatamente em subsecções 
estatísticas pertencentes a essa área de exclusão (por exemplo, o caso da Ilha de São Jorge). 
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todas as áreas de baixa densidade e do interior (como é o caso da totalidade da área territorial 

do Concelho de Arouca). 

O Município de Condeixa-a-Nova considera que o critério adotado para a definição das 

“áreas brancas” não é adequado por considerar que estas áreas podem apresentar uma 

cobertura entre 11% a 100%, não representando efetivamente as áreas que não têm 

cobertura, ou que têm pouca cobertura.  

O Município da Covilhã considera muito baixo o limiar de cobertura de 10% do número de 

alojamentos em cada subsecção estatística, para ser considerada uma “área branca”, 

especialmente no interior, onde existem subsecções estatísticas com elevada área, com 

alojamentos muito dispersos entre si, pelo que neste caso recomenda a definição de um limiar 

mínimo de cobertura de 50%. 

O Município de Ferreira do Zêzere chama a atenção para o sucedido aquando dos 

“Concursos das redes de alta velocidade” de 2009, onde foram excluídas áreas com mais 

densidade de habitações muito próximas de habitações que estavam abrangidas nas áreas 

beneficiárias, o que criou desconforto na população. No que se refere às “áreas brancas”, 

este município identificou subsecções estatísticas que, embora estejam rodeadas de “áreas 

brancas” não foram consideradas como áreas não cobertas. Embora se trate de áreas com 

muito poucas habitações, verificou pelo ortofotomapa que existem lá várias habitações e 

possivelmente darão dados superiores a 10%. No entender deste município, seria útil incluir 

estas manchas de cobertura como “áreas brancas”, especialmente em localizações no interior 

do país em que é praticamente impossível existir cobertura em pequenas zonas que estão 

rodeadas de “áreas brancas”. 

O Município da Lousã discorda que não sejam abrangidos por esta medida os alojamentos 

familiares de residência habitual não cobertos por redes de capacidade muito elevada 

localizados em áreas – subsecções estatísticas – cuja percentagem de cobertura seja 

superior a 10%, tendo em conta esta percentagem é manifestamente insuficiente e redutora 

da capacidade de uma rede. 

O Município de Moimenta da Beira entende que a não abrangência desta medida aos 

alojamentos familiares de residência habitual cobertos por redes de capacidade muito 

elevada localizados em áreas onde a percentagem de cobertura seja superior a 10%, não 

protege de forma eficaz as áreas mais isoladas e menos povoadas, uma vez que a existência 
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de alguma cobertura numa determinada subsecção, não garante que grande parte dos 

alojamentos dessa mesma subsecção venha a dispor a curto/médio prazo de cobertura. 

O Município de Odemira considera pouco adequada a metodologia adotada para a 

totalidade do território pertencente ao Concelho, em virtude da dimensão das subsecções 

estatísticas. Refere ainda que o próprio critério de 10% de alojamentos é um critério discutível, 

dado que representa um serviço residual, pelo que as duas áreas (“brancas” e “cinzentas”) 

são, de facto, áreas em que não existe cobertura de redes fixas de capacidade muito elevada, 

sendo, portanto, as duas classes, um eufemismo para “áreas sem cobertura”.  

A DSTelecom entende que existe uma patente dissonância entre os objetivos definidos pela 

União Europeia, nomeadamente na proposta de revisão das Linhas de Orientação – que não 

só não impede intervenções estatais em “zonas cinzentas”, como admite expressamente 

essa possibilidade – e pelo Estado Português para a transição digital (v.g. no Plano de Ação 

para a Transição Digital, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, de 

21 de abril), discrepância, essa, traduzida na exclusão das designadas “zonas cinzentas” do 

procedimento concursal, tal como se preconiza na consulta pública.  

Neste contexto, considera o operador que muito embora o Governo tenha insistido no 

propósito da cobertura da integralidade do território nacional, o lançamento de um 

procedimento concursal restrito à cobertura de “áreas brancas” levará necessariamente à 

omissão de cobertura de todos os alojamentos (incluindo habitacionais) que integram 

subsecções estatísticas nas quais já exista (ou seja credível que venha a existir) uma 

cobertura de redes FTTH ou de redes HFC-DOCSIS 3.1 superior a 10%. Assim, realça a 

DSTelecom que, de acordo com a metodologia e a estimativa da ANACOM, não serão 

servidas por estas redes 74.000 famílias pela simples e única razão de estarem inseridas 

numa subsecção estatística cuja percentagem de cobertura é já superior a 10%. 

Segundo a DSTelecom este critério apresenta disfuncionalidades, desde logo por depender 

exclusivamente de uma organização territorial prévia, bastando atentar que, numa subsecção 

estatística com 20 alojamentos familiares, será suficiente a cobertura de 2 alojamentos 

familiares para que os demais 18 fiquem excluídos; numa subsecção estatística com 50, 

bastará a cobertura de 5 alojamentos familiares para que os demais 45 fiquem excluídos. 

Acresce que o critério carece de justificação material, podendo inclusivamente levantar 

problemas jurídicos ao nível da aplicação do princípio da igualdade, uma vez que a 

determinação do número de potenciais utilizadores servidos (ou não) por redes de fibra ótica 

se encontra exclusivamente dependente do número de alojamentos familiares adjacentes já 
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servidos pela mesma rede. Entende a DSTelecom que, para além de se tratar de uma 

penalização pela localização da habitação, trata-se do embrião de um problema político 

relevante especialmente sentido pelos representantes do poder local, em particular 

Presidentes de Câmara Municipal e Presidentes de Junta de Freguesia, bem como das Áreas 

Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais. 

Face ao que expõe, a DSTelecom entende que será necessário adotar um critério que não 

padeça dos inconvenientes descritos e que melhor se coadune com os objetivos traçados 

pelo Governo e pela União Europeia, sugerindo a reformulação do objeto do procedimento 

concursal preconizado na consulta pública, de modo a abarcar “áreas cinzentas”. Assim, a 

par da cobertura de “áreas brancas”, incluídas no Lote 1, o procedimento passaria a integrar 

a cobertura de “áreas cinzentas”, incluídas no Lote 2.  

A DSTelecom considera que o financiamento público a conceder no âmbito das “áreas 

cinzentas” respeitaria o limiar de sobreposição de 10%, cingindo-se à percentagem não 

coberta. Em síntese, o operador propõe a inclusão no objeto do procedimento concursal de 

dois tipos de lotes, nos seguintes termos:  

(i) Lote 1 [subsecções estatísticas com cobertura igual ou inferior a 10%] – subsídio público 

para cobrir 100% do âmbito de cobertura existente na respetiva subsecção; 

(ii) Lote 2 [subsecções estatísticas com cobertura superior a 10% e igual ou inferior a 90% 

adjacentes e ou adjacentes entre si a uma subsecção do Lote 1] – subsídio público para 

cobrir a percentagem não coberta, acrescido de 10% do total absoluto da subsecção.  

O acréscimo de 10% do total absoluto da subsecção, para as subsecções do lote 2, justificar-

se-á pelas dificuldades técnicas inerentes à cobertura de rede nos alojamentos 

remanescentes (e.g., numa subsecção estatística de 10 alojamentos, em que 7 já estejam 

cobertos, a cobertura de rede nos 3 remanescentes é inviável sem instalação de rede 

parcialmente sobreposta aos alojamentos cobertos), o que se reflete num custo relativamente 

superior destes últimos. Este acréscimo estaria em linha, contudo, com os limites de 

sobreposição de 10% previstos. 

A ONI concorda com o critério de definição de “área branca”, tendo por base a ausência de 

disponibilidade de rede fixa de capacidade muito elevada (não relevando para este efeito a 

cobertura de rede em banda larga móvel): são “áreas brancas” aquelas onde não existe, nem 

se prevê, no horizonte no temporal relevante a instalação de qualquer rede de capacidade 

muito elevada, ou existindo apenas uma rede, a cobertura desta rede não excede um limiar 
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de 10%. No entanto, a ONI considera que este limiar pode e deve ser mais elevado, sem 

prejuízo de se assegurar que a construção de rede financiada não ocorre em zonas em que 

já está presente uma rede de alta velocidade, por forma a não duplicar as redes existentes 

nessa zona específica e, bem assim, assegurar-se a eficiência do investimento público. 

Tal como referido no capítulo 6, para a MEO não é clara a razão para a não admissão como 

“áreas brancas” das subsecções estatísticas onde exista uma rede publicamente financiada, 

mas com uma cobertura inferior a 10%.  

Salienta ainda a MEO que, os auxílios de Estado em “áreas brancas” são atribuídos onde não 

exista nenhuma rede ultrarrápida, evitando-se o overbuilding, sendo que este apenas é 

admitido excecionalmente e só até um máximo de 10% (e que ainda assim carece de 

demonstração), preceito que seria flagrantemente violado neste cenário. 

A NOWO considera que o limite de 10% de cobertura para a identificação das “áreas brancas” 

é pouco ambicioso, deixando uma percentagem muito significativa de habitações sem 

cobertura em zonas onde, expectavelmente, o único investimento em redes seria o resultante 

do concurso que o Governo pretende promover. Uma vez que o critério de 10% abrange 286 

mil casas e deixa de fora 74 mil casas, está-se a admitir, à partida, que as casas que 

continuarão sem cobertura representam cerca de 26% das casas presentes nas “áreas 

brancas”. Entende que, do ponto de vista do objetivo de garantir a cobertura de toda a 

população e de promoção da concorrência, deviam considerar-se como “áreas brancas” 

todas as que não têm cobertura de qualquer rede ou são apenas cobertas por uma rede, 

independentemente da cobertura proporcionada por essa rede. A NOWO admite, no entanto, 

que isto poderá implicar níveis de financiamento público incomportáveis, pelo que considera 

que a percentagem mínima de cobertura de uma única rede a utilizar na definição de “áreas 

brancas” devia ser 50%.  

6.2. Extensão da medida a outros alojamentos e à indústria, comércio ou 

instalações agrícolas 

O Governo Regional dos Açores concorda com a extensão da medida à “indústria, comércio 

ou instalações agrícolas”. 

A Câmara Municipal da Lousã considera importante que a identificação das “áreas brancas” 

seja extensível à “indústria, comércio ou instalações agrícolas”, devendo as mesmas ser 

incluídas nas estimativas do número de instalações a cobrir ao abrigo desta medida. 
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A CIM do Médio Tejo considera pertinente estender a medida às áreas respeitantes à 

indústria, comércio ou instalações agrícolas, no âmbito da transformação digital nestes 

sectores, e/ou outros sectores de serviços e atividades turísticas (como exemplo as praias 

fluviais), pelo impacto que têm para a região. Considera igualmente pertinente incluir 

alojamentos locais e eventualmente outras unidades hoteleiras, devido a muitos dos 

alojamentos serem também zonas de habitações permanentes. 

A CIM de Terras de Trás-os-Montes, atendendo à importância primordial do setor primário 

na região, considera absolutamente necessária a extensão desta medida às instalações 

agrícolas que, não estando sinalizadas no modelo apresentado, carecem de acesso a redes 

de comunicação avançadas para a modernização das explorações e para a promoção dos 

seus produtos. 

O Município de Arganil entende que a não consideração de instalações de 

indústria/comércio e agricultura na identificação das "áreas brancas" resulta na 

impossibilidade de empresas nestas circunstâncias se digitalizarem, condenando, por 

conseguinte, a sua modernização e crescimento. Considera que esta questão seria 

eventualmente suprimida com uma consulta aos municípios. 

O Município de Arouca considera que deve ser estendida às áreas da “indústria, comércio 

ou instalações agrícola” e ainda aos equipamentos públicos, empreendimentos turísticos, e 

qualquer outas edificações com utilização humana atualmente não cobertas. 

O Município de Cantanhede entende que deverão ser abrangidas pela medida as 

instalações relativas a “indústria, comércio ou instalações agrícolas”. 

O Município de Condeixa-a-Nova considera que a medida deverá ser estendida, pelo 

menos, à indústria e ao comércio, já que a disponibilidade de uma eficaz rede de 

comunicações eletrónicas é essencial para suporte do desenvolvimento de atividades 

económicas. 

O Município da Covilhã é da opinião que a existência de indústrias, comércio ou instalações 

agrícolas deverá ser considerada na identificação das “áreas brancas”. 

O Município de Évora refere que, embora os custos da extensão da medida à "indústria, 

comércio ou instalações agrícolas" na identificação das "áreas brancas", possa ser ter algum 

impacto, será muito importante incluir estas áreas, pois será um fator de desenvolvimento 

territorial e de criação e fixação das populações nas zonas. 
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O Município de Ferreira do Zêzere considera pertinente estender a medida às áreas 

indicadas – “indústria, comércio ou instalações agrícolas” -, no âmbito da transformação 

digital nestes sectores, bem como ao sector de serviços e turismo (v.g. alojamentos locais 

outras unidades hoteleiras). 

O Município de Góis salienta que o objetivo de cobertura de 100%, com uma velocidade 

efetiva de 1 Gbps, não se deve cingir aos agregados familiares (alojamentos familiares de 

residência habitual), mas abranger todos os alojamentos habitáveis, contemplando, assim, 

também as várias residências rurais, segundas habitações, muitas vezes usadas em altura 

de pandemia, que permitem a realização de teletrabalho em locais remotos. 

O Município de Mafra considera, atenta a constante evolução da era digital, também 

associada a setores como a indústria, o comércio e a agricultura, justificar-se a extensão da 

medida a estes sectores, uma vez que as necessidades e exigências de comunicações fixas 

são cada vez maiores, para agilização de processos e comunicação com entidades 

envolvidas nos mesmos. 

O Município de Valpaços considera prioritária a extensão da medida à indústria, comércio 

ou instalações agrícolas, referindo que no seu caso serão instalações agrícolas associadas 

às localidades rurais. 

A DSTelecom considera insuficiente e redutor que o objetivo de cobertura seja focado quase 

exclusivamente na vertente habitacional, atendendo a que a cobertura não se faz por 

«famílias» ou «agregados familiares», mas por alojamento. Considera que a cobertura 

deveria prever a totalidade dos alojamentos familiares de primeira habitação, bem como todos 

os restantes alojamentos, assim como o comércio, a indústria, os serviços – bancos, ATM, 

subestações elétricas, etc. –, os edifícios institucionais – Municípios, Juntas de Freguesia, 

Escolas, Serviços de Saúde, instalações agrícolas e zonas de lazer (parques públicos). A 

necessidade de serviços de elevado débito e resiliência não se restringe aos alojamentos 

familiares, sendo hoje uma necessidade geral nos pontos de acesso acima referidos, só se 

conseguindo uma verdadeira evolução com uma abordagem integrada, que não tenha como 

efeito um novo aumento de assimetrias que tenderão a limitar o grau de satisfação dos 

objetivos previstos. Adicionalmente, e considerando a relação custo-benefício de uma 

conceção ampla que envolva mais do que a vertente habitacional, a DSTelecom faz notar 

que dotar a rede com mais pontos de acesso representa um custo incremental reduzido, ou 

seja, possibilita uma melhoria significativa proveniente do aumento da variedade da cobertura 

com um custo baixo. 
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A FastFiber concorda totalmente com a extensão da medida à “indústria, comércio ou 

instalações agrícolas”, devendo tais alojamentos ser considerados para efeitos de 

identificação das “áreas brancas” e, consequentemente, ser assegurada a respetiva 

cobertura no âmbito do procedimento, tendo em conta a relevância deste tipo de instalações 

para a atividade económica das zonas que se pretendem cobrir. 

A FastFiber considera que todos os tipos de alojamentos (habituais, secundários, vagos, 

outros) devem obrigatoriamente ser tidos em consideração no número de alojamentos a 

cobrir. Nota ser materialmente impossível distinguir entre os diversos tipos de alojamentos 

aquando da implementação de uma rede de elevada capacidade, dado estes se encontrarem 

totalmente misturados e não ser possível ao operador proceder à sua identificação prévia. 

Refere que a inclusão da totalidade dos alojamentos terá obviamente um impacto no custo 

global, mas também na percentagem de financiamento, uma vez que, com a inclusão de 

alojamentos que não os habituais, a rentabilidade relativa dos projetos será obviamente 

inferior, dado esses alojamentos terem uma taxa de penetração de serviço inferior à dos 

alojamentos habituais. Sublinha que só a consideração da totalidade de alojamentos a cobrir 

permitirá tornar o modelo de investimento público e privado que vier a ser adotado atrativo e 

criar condições para prolongar a permanência das populações nas zonas que se pretendem 

servir com este tipo de redes. 

A Fibroglobal entende que devem ser considerados todos os tipos de alojamento, e desde 

que seja garantido um financiamento público adequado para o mesmo. A Fibroglobal defende 

que a medida seja estendida para todos os alojamentos, uma vez que, do ponto de vista de 

cobertura e de definição da topologia de rede, é o que melhor garante o objetivo de assegurar 

uma cobertura a 100% das zonas em questão. Salienta que as áreas sem cobertura situam-

se, maioritariamente, em zonas menos densamente povoadas, nas quais os diversos tipos 

de alojamento estão misturados, não sendo viável distinguir entre eles, bem como entre 

alojamentos ocupados e não ocupados, para além de que muitos dos alojamentos 

aparentemente desocupados são utilizados efetivamente como segundas habitações, quer 

para o gozo de férias, quer periodicamente com proprietários em teletrabalho e jovens 

estudantes, que privilegiam a saída das grandes cidades sempre que podem.  

A Fibroglobal salienta a sua experiência nestas zonas rurais, nomeadamente nos últimos dois 

anos, durante os quais recebeu muitos pedidos para instalar rede em habitações que, numa 

fase inicial, eram tidas como desabitadas. Refere que, uma vez que a medida visa também 

contrariar as tendências de desertificação destas zonas, dotar todos os alojamentos de acesso 
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a redes de capacidade elevada é um fator de atração para a localização de pessoas e 

atividades económicas de toda a espécie e que por esse motivo deve ser incentivada. 

A Huawei pensa ser extremamente importante alargar o âmbito das “áreas brancas” para 

além de todos os agregados familiares portugueses, abrangendo as indústrias e todos os 

cenários que descreve, nomeadamente na agricultura, redes viárias, rede elétrica nacional, 

instituições de ensino, centros de saúde, hospitais, lares e farmácias. 

A MEO concorda com essa extensão. Interpreta que a ANACOM incluiu estas instalações no 

exercício de definição das “áreas brancas”, verificando-se, contudo, que, dada a inexistência 

de informação disponível nos Censos do Instituto Nacional de Estatística (INE) ao nível da 

subsecção estatística sobre o número destas instalações, as mesmas não estão 

contempladas nas estimativas de alojamentos a cobrir.  

Apesar de o Governo ter definido como objetivo de cobertura a totalidade dos agregados 

familiares, a MEO considera que a extensão proposta concorre para o objetivo último do 

Governo, de garantir a coesão social e territorial. Faz notar, no mesmo sentido, que o 

Regulamento Geral de Isenção por Categoria21, quando elenca, no seu artigo 52.º, o 

investimento elegível para a isenção de notificação à Comissão Europeia, refere “redes fixas 

de banda larga para ligar agregados familiares e agentes socioeconómicos”. 

Independentemente do objetivo de cobertura, que é definido pelo Governo como 100% dos 

agregados familiares (entendidos como alojamentos familiares de residência habitual), a 

MEO entende que para a caracterização das áreas alvo da medida é importante contabilizar 

todas as Unidades de Alojamento (“UA”) – e não apenas as de residência habitual –, assim 

como as instalações empresariais, referidas como «instalações relativas a indústria, comércio 

ou instalações agrícolas». Com efeito, para além do facto de os subtipos de alojamento serem 

indistinguíveis no terreno (por exemplo, não é possível saber se cada alojamento é de 

residência habitual, de 2ª habitação ou se está vago), é a totalidade de UA/instalações que 

serve de referência para estimar a procura potencial, fator determinante para avaliar 

economicamente o projeto. Assim, embora a métrica UA de residência habitual pudesse ser 

relevante para determinar a capacidade de rede a construir, a cobertura deve dizer respeito 

a todas as UA que se encontram na mesma área.  

 
21 Regulamento (UE) n. ° 651/2014 da Comissão, de 16 de junho de 2014, que declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, alterado pelo regulamento n.º 1237/2021. 
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Adicionalmente, a MEO considera que deve ser acautelada a capacidade da rede que 

possibilite servir todos os tipos de alojamentos e entidades, incluindo Juntas de Freguesia, 

escolas, indústria, comércio e explorações agrícolas, pois só desse modo se assegura 

plenamente o objetivo de conectividade Gigabit universal subjacente à consulta. Dada a 

inexistência de dados do Censos do INE, a MEO sugere que este objetivo de cobertura e 

capacidade seja estimado adotando uma majoração de 12% sobre as UA do INE, i.e. sobre 

a totalidade de UA (e não sobre as de residência habitual). 

No que concerne ao objetivo de cobertura de 100% dos agregados familiares (alojamentos 

familiares de residência habitual), a ONI entende que as residências não habituais e todas a 

instalações comerciais, industriais e agrícolas devem igualmente ser abrangidos, desde logo 

porque os serviços de comunicações eletrónicas suportados em redes de capacidade muito 

elevada são essenciais a qualquer habitação ou estabelecimento em atividade. 

A ONI entende como crucial a cobertura dessas instalações com rede de capacidade muito 

elevada. 

A NOWO considera que devem ser contabilizadas as instalações industriais, comerciais ou 

agrícolas, assim como as segundas habitações, para efeitos das obrigações de cobertura do 

futuro concurso.  

6.3. Informação atualizada do Censos  

O Município de Arganil considera que a utilização dos dados georreferenciados dos Censos 

2011 pode resultar, por um lado, na sobrestimação do número de alojamentos familiares de 

residência habitual e, por outro, na subestimação de lugares procurados nos últimos anos por 

população regressada a territórios de baixa densidade, em virtude da procura por estilos de 

vida mais sustentáveis ou pelas alterações recentes no mercado laboral. 

O Município de Arouca considera aceitável que sejam utilizadas as subsecções dos Censos 

2011, mas não compreende que não sejam usados os dados dos últimos Censos de 2021, já 

disponíveis. Entende, adicionalmente, que os critérios usados devem ser ajustados e revistos 

de modo a que sejam baseados em dados efetivos e formais (contratos assinados com 

operadores e não apenas manifestação de interesse por parte destes) e, na dúvida sobre a 

sua classificação ou aplicação, deve a área em estudo ser considerada como “área branca”. 

Assim, afirma que devem ser consideradas “áreas brancas”, na área do Município de Arouca, 

todas as áreas das respetivas subsecções dos Censos 2021 que não se encontram 
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atualmente cobertas por qualquer operador com disponibilização de acesso à Internet com 

uma velocidade mínima de 1 Gbps (junta este município, para o efeito, uma listagem com a 

designação das subsecções e as respetivas áreas). 

O Município da Covilhã considera que a Carta de Uso de Ocupação do Solo (COS 2018), 

representa uma imagem muito reduzida do panorama residencial/habitacional rural e 

disperso, “esquecendo” inúmeros munícipes, turismos de habitação, explorações agrícolas, 

pecuárias e outras indústrias ou comércios que, além de se encontrarem longe dos centros 

urbanos, carecem de redes de elevada velocidade, tendo identificado a existência de 

aglomerados populacionais que não estão incluídos nas “áreas brancas”, mas onde não 

existe oferta de rede de capacidade muito elevada. 

A Vodafone entende que, atendendo ao horizonte temporal que está em causa (objetivo de 

2030), a ANACOM deverá ajustar o estudo efetuado, face à informação mais atualizada do 

Censos (dados de 2021). 

7. Instrumentos do concurso público  

7.1. Condições de admissão dos concorrentes e lotes 

O Governo Regional da Madeira, tendo como objetivo garantir o acesso de toda a população 

na Região Autónoma da Madeira à conectividade digital através de redes de capacidade 

muito elevada (Gigabit), bem como assegurar a importância de cobertura prioritária em áreas 

ultraperiféricas, [IIC] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[FIC] 
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A Fibroglobal nada tem a opor em relação ao modelo de concurso baseado em lotes com 

as NUTII como perímetro, semelhante ao do concurso anterior, não havendo limite ao número 

de lotes a que cada entidade pode concorrer. Entende ainda que para estabelecer critérios 

de avaliação das propostas no concurso, as mesmas devem especificar de forma detalhada 

a arquitetura de rede, o número de beneficiários que permite acomodar, a cobertura, a 

capacidade da rede a construir e as regras de atendimento a praticar. 

Relativamente ao modelo de concurso, a ONI concorda com a realização de um único 

concurso, de âmbito nacional e com a agregação das áreas geográficas identificadas em 

lotes, nos termos preconizados na consulta.  

A NOS apresenta [IIC] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx22xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx23xxxxxxxxxxxxx24xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx25xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
22 [IIC] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [FIC] 
23 [IIC] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[FIC] 

24 [IIC] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

25 [IIC] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx[FIC] 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [FIC] 

A Vodafone considera que deve ser explicitado no caderno de encargos quais as exatas 

características da rede que se pretende que venha ser desenvolvida, bem como a valorização 

de propostas que apresentem manifestações de interesse (ou mesmo de acordos) por parte 

de um leque amplo de eventuais interessados (i.e., prestadores de serviços de retalho), para 

que o exercício de avaliação das candidaturas aos concursos possa estar dotado de toda a 

informação que permitirá construir os business cases mais corretos e competitivos. 

7.2. Instalação da rede e reutilização das infraestruturas 

A CIM de Terras de Trás-os-Montes entende que a construção deve ter em conta métodos 

de instalação da rede em sistema de conduta subterrânea, salvaguardando a preservação e 

segurança da infraestrutura num território com um grau de risco muito elevado na ocorrência 

de incêndios florestais. Deve também procurar garantir-se a salvaguarda dos perímetros 

urbanos, em termos paisagísticos e do bom ordenamento, com a utilização de infraestruturas 

de condutas já existentes, evitando a poluição visual na instalação desordenada de redes 

aéreas nas zonas urbanas. 

A Fibroglobal considera que o prazo de três anos para a instalação da rede, ao qual não se 

opõe, deve ser, no entanto, contado a partir da data de entrada em vigor do contrato (e não 

da sua mera assinatura), que deverá depender da aprovação e assinatura do contrato de 

financiamento. 

A MEO subscreve inteiramente as ideias veiculadas na proposta de revisão das Linhas de 

Orientação onde se refere que a reutilização das infraestruturas existentes é um dos 

principais determinantes para reduzir o custo global da implantação de uma nova rede de 

banda larga e para limitar os seus impactos no ambiente. Destaca que, neste âmbito, a 

Comissão Europeia propõe que os Estados-Membros devem encorajar os participantes num 

procedimento concursal a recorrer a qualquer infraestrutura existente disponível, de modo a 

evitar duplicações desnecessárias e esbanjadoras de recursos e a reduzir o montante do 

financiamento público, o que pode incluir a utilização da própria infraestrutura do operador, 

infraestrutura de outros operadores (incluindo produtos regulados) e outras infraestruturas de 

utilities. De igual modo, a MEO apoia a inclusão na documentação do procedimento concursal 

de toda a informação relativa às infraestruturas existentes disponíveis. 
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A NOS chama a atenção para a importância da [IIC] 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. [FIC] 

A Vantage Towers aponta a reutilização das infraestruturas existentes como um dos 

principais fatores determinantes para reduzir o custo global de implantação de uma nova rede 

e limitar o seu impacto negativo no ambiente. Considera ainda essencial acelerar o mais 

possível o processo de atribuição de licenças de construção através de procedimentos 

expeditos, simplificação e aceleração dos procedimentos de autorização de acesso e ligação, 

para poder instalar novas ligações elétricas viabilizando a execução de projetos no prazo de 

três anos. 

7.3. Condições da oferta Grossista 

O Município de Góis refere que deve ser garantida uma regra de concorrência, ou seja, que 

em todos os locais cheguem sempre dois ou mais operadores, que permitam assim que o 

cliente possa, livremente, escolher aquele que, no seu entender, o melhor servirá. 

A ONI considera crucial que o acesso às redes financiadas seja efetuado em condições de 

concorrência efetiva e de igualdade. Nesse sentido, o caderno de encargos e programa de 

concurso a aprovar pelo Governo devem assegurar um acesso aberto às ofertas grossistas 

suportadas na rede financiada, em condições de não discriminação e a preços orientados 

para os custos (não financiados), devendo a ANACOM ser investida de poderes para 

supervisionar e definir, se necessário, os preços das ofertas grossistas das empresas 

responsáveis pela exploração das redes financiadas. 

Considera ainda a ONI que a solução tecnológica que vier a ser definida para a construção 

da rede de capacidade muito elevada nas “áreas brancas” deve ter em consideração os 

custos da rede de transporte dos operadores até à rede objeto de financiamento público. As 

soluções que melhor acomodam esta preocupação são as que assentam num modelo de 

bitstream GPON (residencial e empresarial, caso em que deve estar sujeito a SLA-Service 

Level Agreements mais exigentes) e ainda a solução de revenda de acesso à Internet.  
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A ONI salienta que apesar da extensa cobertura de rede de fibra em Portugal, a ausência de 

uma oferta grossista de fibra em condições competitivas impede o aparecimento e 

crescimento de operadores de menor dimensão e mais inovadores, especialistas em serviços 

cloud e de cibersegurança que são fundamentais para a transformação digital do tecido 

empresarial em Portugal.  

De facto, os operadores com menor footprint e os novos entrantes que pretendam entrar no 

mercado das redes e serviços de comunicações eletrónicas, não têm um modelo grossista 

viável que lhes permita aceder a redes de fibra de terceiros, pelo que do ponto de vista de 

investimento tem vindo a revelar-se mais eficiente investir em rede própria, como é o caso da 

ONI que se encontra em fase de roll out de rede própria FTTP. Concomitantemente, segundo 

esta empresa, as redes de fibra já implantadas não estão a ser utilizadas de forma eficiente 

(os operadores têm take ups equivalentes às respetivas quotas de mercado) e as 

infraestruturas aptas ao alojamento de redes de existentes não são ilimitadas, pelo que os 

operadores com menor footprint e os novos entrantes têm barreiras ao roll out de rede de 

fibra própria que os três maiores operadores não experienciaram, que poderiam ser evitadas 

com a introdução de uma obrigação legal de acesso simétrico a todas as redes de fibra 

detidas ou geridas pelos operadores de redes de comunicações eletrónicas. 

A NOS defende os seguintes princípios: 

• [IIC] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [FIC] 

A NOWO salienta que os preços grossistas de acesso às redes devem ser orientados para 

os custos não financiados.  
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A Vodafone entende que deverá ser tido em conta que, independentemente do modelo que 

venha a ser adotado e da(s) empresa(s) vencedora(s) dos concursos públicos a serem 

lançados, o mesmo resulte num acesso efetivo e aberto à infraestrutura que for construída, 

defendendo, por isso, um modelo grossista que garanta, precisamente, um acesso aberto e 

não discriminatório à infraestrutura aos potenciais prestadores de serviços retalhistas que 

pretendam aceder à mesma. 

Considera, adicionalmente, que é necessário assegurar que, em matéria de preços a praticar 

pelo(s) vencedor(es) dos concursos, exista uma orientação para os custos, garantida pelo 

Regulador, garantindo que farão parte da oferta grossista todas as componentes técnicas e 

recursos que permitam prestar serviços de alta qualidade aos clientes finais, a qual não se 

deverá limitar ao suporte a ofertas retalhistas de voz dados e serviços de televisão, mas 

também à oferta de circuitos alugados. 

7.4. Mecanismos de controlo de execução de contratos 

A NOS identifica [IIC] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx. [FIC] 

A Vodafone defende que importa assegurar que o Governo e/ou o Regulador estarão 

dotados de poderes para, sempre que necessário e a pedido, devidamente fundamentado, 

de qualquer prestador de serviços retalhistas, intervir e alterar as condições estabelecidas 

na(s) oferta(s) criada(s), por forma a que se adeque sistematicamente a oferta grossista à 

evolução das necessidades do mercado. 

8. Financiamento Público 

8.1. Estimativa dos valores dos investimentos considerados necessários 

Tendo por base os cenários espelhados na consulta, a FastFiber entende que não se 

encontram reunidas as condições para que seja possível avançar com uma estimativa de 

valores de investimento para a cobertura das referidas áreas, nem de percentagem de 

financiamento público, em virtude: 

• do desconhecimento sobre a totalidade dos alojamentos a cobrir, sendo essencial que este 

financiamento tenha em consideração a totalidade dos alojamentos existentes nas “áreas 

brancas” e não apenas os alojamentos familiares de residência habitual; 

• de nada ser referido quanto à caracterização da capacidade da rede que se pretende que 

venha a ser construída, nem qual o modelo da sua comercialização. Estes fatores revelam-
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se essenciais para a sua construção e para o dimensionamento dos investimentos a 

incorrer, uma vez que não é indiferente: i) dimensionar uma rede para que tenha 

capacidade de atendimento de 70%, 100% ou 120% (vários operadores a utilizarem essa 

rede); ii) contruir uma rede assente em subrepartidores ópticos (SRO – armário de rua) ou 

numa rede fusionada; e iii) disponibilizar serviços somente passivos ou também ativos; 

• da indefinição atual sobre as condições de utilização das infraestruturas aptas já 

existentes, revelando-se prematuro dimensionar o investimento e nível de financiamento 

necessário para alojar esta rede de elevada capacidade, nomeadamente, tendo em conta 

que o custo com infraestruturas é um dos mais relevantes na exploração de uma rede 

como a pretendida. Neste âmbito, é de todo conveniente que seja finalmente definido pela 

ANACOM o regulamento relativo à metodologia a utilizar para a fixação do valor da 

remuneração a pagar pelas empresas de comunicações eletrónicas como contrapartida 

pelo acesso e utilização dessas infraestruturas aptas. 

A Fibroglobal considera, face às questões ainda por definir, nomeadamente quanto à escolha 

do cenário a adotar e o âmbito dos alojamentos a incluir, não ser neste momento possível 

indicar os montantes e valores solicitados.  

A MEO refere ter dificuldade em apresentar estimativas de valores de investimento numa fase 

em que, quer as áreas alvo, quer a medida de auxílio, não estão devidamente caracterizadas, 

atendendo a que há determinados fatores que condicionam o montante de investimento e 

que não são conhecidos ou não estão devidamente especificados (por exemplo, a falta de 

identificação das subsecções estatísticas concretas abrangidas, a não caracterização das 

áreas alvo através do número total de UA e instalações, os requisitos de performance da 

rede, os termos e condições do acesso grossista, nomeadamente os produtos a disponibilizar 

e o número mínimo de operadores a que deverá ser concedido acesso físico à rede, e a 

extensão em que serão utilizadas infraestruturas existentes).  

Não obstante, e quanto a este último aspeto, a MEO refere subscrever inteiramente as ideias 

veiculadas nos parágrafos 128 e 131 das (futuras) Linhas de Orientação de que a reutilização 

das infraestruturas existentes é um dos principais determinantes para reduzir o custo global 

da implantação de uma nova rede de banda larga e para limitar os seus impactos no 

ambiente. E que, portanto, os Estados-Membros devem encorajar os participantes num 

procedimento concursal a recorrer a qualquer infraestrutura existente disponível, de modo a 

evitar duplicações desnecessárias e esbanjadoras de recursos e a reduzir o montante do 

financiamento público, o que pode incluir a utilização da própria infraestrutura do operador, 
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infraestrutura de outros operadores (incluindo produtos regulados) e outras infraestruturas de 

utilities. De igual modo, a MEO apoia a inclusão na documentação do procedimento concursal 

de toda a informação relativa às infraestruturas existentes disponíveis (cf. número 130 das 

Linhas de Orientação). 

A ONI refere que [IIC] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx [FIC]. 

A NOWO entende que a resposta a estas questões não é fácil e não se afigura viável, sem 

uma análise mais detalhada das caraterísticas das diferentes “áreas brancas”, apresentar 

estimativas para cada um dos lotes que constituirão o futuro concurso. 

No entanto, com base em dados [IIC] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx [FIC]. 

A NOWO refere ainda o seguinte: 

• como princípio geral, para efeitos de financiamento público, deve ser subsidiada a fração 

do custo por acesso que ultrapasse o valor médio por acesso nas zonas onde já existe 

presença comercial dos operadores; 

• os preços grossistas de acesso às redes devem ser orientados para os custos não 

financiados; 

• um custo que não deve ser ignorado é o da rede de transporte para ligar a rede de acesso 

numa “área branca” à restante rede de um operador que já tenha presença noutras zonas 

do País; e 
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• também deverá considerar-se, no concurso, a possibilidade de financiar o retrofit para 

tecnologia FTTH de redes HFC existentes em “áreas brancas”, tendo como contrapartida 

obrigações de cobertura. 

A Vantage Towers refere que, dada a natureza do seu contributo, no sentido de uma 

abordagem alternativa baseada em tecnologias sem fios para complementar as implantações 

de fibra, qualquer outra consideração de custo dependerá da orientação estratégica final 

decorrente da consulta. Contudo, partilha algumas considerações adicionais e algumas 

propostas que considera úteis na conceção do esquema final de atribuição de financiamento 

público: 

• Criação de um esquema de subvenções concedidas diretamente à empresa que se 

ocupa da implantação da infraestrutura de acesso fixo, sem fios (como 5G) ou fibra; 

• Implementação de um modelo em que a empresa que constrói as infraestruturas é 

também proprietária das mesmas, para facilitar a operacionalização.  

• Obrigatoriedade de acesso aberto à infraestrutura para todos os operadores, numa base 

não discriminatória.  

• Tanto o equipamento passivo como o ativo (rádio, micro-ondas) devem ser alvo de 

financiamento, permitindo assim um modelo de "neutral host”, realçando que a Comissão 

Europeia permite agora o financiamento do equipamento ativo ao abrigo do regime da 

UE em vigor para os auxílios de Estado. 

• Um modelo de rentabilidade com uma renda limitada dos operadores durante vários anos 

(por exemplo, 7 anos) asseguraria os incentivos certos para todas as partes envolvidas. 

• O financiamento deve cobrir pelo menos 90% da diferença de rentabilidade acima 

referida. 

• O apoio governamental para facilitar o licenciamento e respostas rápidas do operador da 

rede de distribuição de energia elétrica para fornecer a energia necessária ao local. 

• Criação de incentivos: em alguns casos a concessão gratuita de terrenos, noutros a 

possibilidade de adquirir terrenos, para reduzir ainda mais os custos operacionais, 

reforçando assim os incentivos. 

• Procedimento de concurso aberto e não discriminatório para a adjudicação. 
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• Parcerias necessárias para operacionalizar o programa devem ser claramente 

declaradas por qualquer empresa que manifeste interesse. 

• Fiscalização eficaz para monitorizar o processo de implementação. 

• Lançamento de concurso(s) para a construção de infraestrutura passiva por áreas 

geográficas, para facilitar a adjudicação e maximizar as hipóteses de sucesso 

operacional. 

A NOS refere que [IIC] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx [FIC] 

8.2. Percentagem de financiamento público considerada adequada 

O Governo Regional dos Açores entende, em linha com os programas operacionais, que a 

percentagem de financiamento público se deve situar nos 85%. Considera também 

importante que o(s) procedimento(s) de contratação pública garanta(m) uma oferta grossista 

uniforme para todo o país e a implementação de uma tecnologia de acesso standard e 

consensual. 
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A Fibroglobal refere parecer-lhe essencial que, independentemente da percentagem de 

financiamento que venha a ser definida, se preveja, como nos contratos em que é atualmente 

parte, que a rede a construir será propriedade da entidade selecionada ao abrigo dos 

concursos a lançar. 

No que concerne à indicação de uma percentagem de financiamento adequada, e sem 

prejuízo de poder ser prematuro, face às incógnitas que rodeiam os cenários de investimento 

a realizar (cenário de cobertura e de capacidade de atendimento, requisitos em termos de 

velocidades a garantir, etc.), a Fibroglobal considera relevante referir que os valores de 70%, 

considerados nos anteriores concursos, e o valor de 85%, utilizado para financiar a 

reconstrução de rede resultante dos incêndios de 2017, deverão ser tidos em conta como 

referências para este efeito, sem prejuízo de eventuais novas orientações que venham a ser 

definidas no âmbito da revisão das Linhas de Orientação. 

Nota, em todo o caso, que estas percentagens indicativas estão dependentes da verificação 

e aferição de um conjunto muito relevante de aspetos que estão por determinar (nomeada- 

mente o valor dos investimentos totais necessários) e que apenas deverão ser esclarecidos 

quando forem definidas as regras para o lançamento dos respetivos procedimentos 

concursais. 

A MEO refere que a resposta depende da caracterização completa das áreas alvo e da 

medida de auxílio. Indicar percentagens de financiamento requereria a construção de 

business cases por cada NUTII, tendo em conta cenários concretos de investimento e 

projeções de procura, o que se afigura prematuro e demasiado especulativo de momento. 

Considera que a percentagem de financiamento público deverá fazer parte dos critérios de 

avaliação das propostas no procedimento de seleção, a par dos montantes de financiamento, 

à semelhança do que se verificou nos concursos passados. 

A NOS não considera que [IIC] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx [FIC] 

Para a NOS, [IIC] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx [FIC] 

A Vodafone assinala que o modelo de financiamento deverá permitir ofertas retalhistas a 

preços competitivos, pelo que os valores de financiamento público deverão ser elevados, 

cobrindo, sempre que necessário, a totalidade do investimento, na medida em que os custos 

para a criação de redes com as características e capilaridade necessárias nas “áreas 

brancas” terá custos bastante avultados.  


