
Anexo 2 

Obrigações de cobertura, desenvolvimento da rede e de acesso à rede 

Obrigações específicas Datas 
Empresas 
vinculadas 

Observações 

Cobertura 

Disponibilizar um serviço de banda larga móvel com um 
débito mínimo de 100 Mbps.  

Empresas 
com 2 x 10 
MHz nos 

700 MHz, e 
que já hoje 

tenham 
espectro 

- As obrigações com
incidência nas
freguesias de baixa
densidade e Açores e
Madeira podem ser
cumpridas com
recurso ao roaming
nacional;

- As obrigações de
cobertura podem ser
cumpridas com
recurso a qualquer
faixa de frequências.

85% 
95% 
95% 

95% 
85% 
75% 

da população do país; 
de cada uma das autoestradas; 
de cada um dos itinerários ferroviários incluídos no 
Corredor do Atlântico, em todas as vias de tipologia 
dupla e Lisboa-Faro; 
das redes de metro de Lisboa, Porto e Sul do Tejo; 
de cada um dos IP e restantes itinerários ferroviários; 
da população de cada uma das freguesias de baixa 
densidade e nos Açores e Madeira. 

2023 

95% 
95% 
90% 

da população do país; 
de cada um dos IP e dos itinerários ferroviários; 
da população de cada uma das freguesias de baixa 
densidade e nos Açores e Madeira. 

2025 

Cobertura 

Disponibilizar um serviço de banda larga móvel com um 
débito mínimo de 100 Mbps. 

Novos 
entrantes 

com 
2 x 10 MHz 

nos 700 
MHz 

25% de cada uma das autoestradas, de cada um dos IP, de 
cada um dos itinerários ferroviários incluídos no 
Corredor do Atlântico, em todas as vias de tipologia 
dupla e Lisboa-Faro. 

2023 

25% de cada um dos itinerários ferroviários. 2025 

Desenvolvimento da Rede 

Instalar estações de base macro ou "outdoor small cells", que 
devem permitir a disponibilização de serviços compatíveis com 5G, 
nomeadamente serviços de banda ultrarrápida, com vista à 
conectividade Gigabit. 

2023 

Empresas 
com 50 MHz 
a 100 MHz 

nos 3,6 GHz 

- As PME, grandes
empresas,
universidades e
outros
estabelecimentos de
ensino superior, os
hospitais, centros de
saúde, entidades do
sistema científico e
tecnológico, portos e
aeroportos, podem
solicitar a instalação
de estações de base
macro ou de "outdoor
small cells".

Instalar em todo o país, 

entre 917 a 1832 estações de base macro ou 9170 a 
18320 "outdoor small cells", (em função da quantidade 
de espectro detida) ou uma combinação de ambos. 

Das quais devem ser instalados nos municípios de baixa 
densidade e nos Açores e Madeira: 

1 estação de base macro ou 10 "outdoor small cells" 
(para quem detenha entre 50MHz a 90MHz); ou 
2 estações de base macro ou 20 "outdoor small cells" 
(para quem detenha 100MHz). 

Apresentar propostas na sequência de pedido de instalação de 
estações de base macro ou de "outdoor small cells" 

Acesso à rede 

Imediato 

Empresas 
com 2 x 10 
MHz nos 
700 MHz 
e/ou  um 

mínimo de 
50 MHz nos 
3,6 GHz, e 
que já hoje 

tenham 
espectro 

- Os acordos de
MVNO beneficiam as
entidades que não
detenham espectro;
- Os acordos de
roaming nacional
beneficiam novos
entrantes que
adquiram algum
espectro no leilão.

Permitir o acesso à rede (em todas as faixas de frequências), 
em condições não discriminatórias, aceitando a negociação dos 
seguintes tipos de acordos: 

MVNO (nas suas diversas modalidades), obrigação que vigora 
durante o prazo de validade dos direitos de utilização de 
frequências; 

Roaming nacional, obrigação que vigora durante 10 anos; após 

8 anos de vigência desta obrigação, será efetuada avaliação da 
necessidade da sua manutenção e dos respetivos termos. 

Reforço do sinal de voz 

2025 

Empresas 
com 2 x 10 
MHz nos 

700 MHz, e 
que já hoje 

tenham 
espectro 

- Obrigações podem
ser cumpridas com
recurso a qualquer
faixa de frequências.

Reforçar o sinal de voz de forma a que permita uma cobertura 
considerada boa em 95% do território nacional 




