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1 Introdução 

Por decisão de 13 de maio de 20211, a ANACOM aprovou o projeto de decisão de alteração 

do quadro nacional de atribuição de frequências (QNAF) sobre a faixa de frequências 

6725-7025 MHz, o qual foi submetido ao procedimento geral de consulta, estabelecido no 

artigo 8.º da Lei das Comunicações Eletrónicas, tendo sido fixado um prazo de vinte dias 

úteis para que os interessados, querendo, se pronunciassem por escrito e em português.  

O projeto de decisão foi publicado no sítio institucional da ANACOM na Internet, em 18 de 

maio de 20212, tendo o procedimento geral de consulta relativo ao referido projeto de 

decisão terminado a 17 de junho de 2021. 

Até ao termo do prazo referido, foram recebidas 8 pronúncias de interessados. Foi ainda 

recebida uma pronúncia formulada em inglês e outra após o termo do prazo da consulta 

pública, tendo ambas sido desconsideradas, conforme listagem junta como Anexo 1. 

Nos termos da alínea d) do n.º 3 dos “Procedimentos de Consulta do ICP-ANACOM”, 

aprovados por deliberação de 12 de fevereiro de 20043, a ANACOM disponibiliza no seu 

sítio institucional as pronúncias recebidas, bem como o presente relatório, que contém 

menção às referidas pronúncias e uma apreciação global que reflete o entendimento desta 

Autoridade sobre as mesmas. Tal não dispensa, porém, a consulta das pronúncias em 

conjunto com este relatório, o qual constitui parte integrante da “Decisão de alteração do 

quadro nacional de atribuição de frequências (QNAF) sobre a faixa de frequências 6725-

7025 MHz”. 

 

2 Comentários gerais 

EMPRESAS TECNOLÓGICAS 

As empresas Apple Inc., Broadcom Inc., Cisco Systems Inc., Facebook, Hewlett Packard 

Enterprise, Intel Corporation e Microsoft (“empresas signatárias”), representando de forma 

transversal os principais fornecedores mundiais dos componentes semicondutores, 

                                                
1 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1636540.  
2 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1636545.  
3 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1636540
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1636545
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715


 

fabricantes de sistemas e fornecedores de aplicações, apresentam uma resposta conjunta 

à consulta pública, apoiando integralmente a proposta da ANACOM para tornar a faixa de 

frequências 6725-7025 MHz disponível à utilização pelas "estações terrenas do serviço fixo 

por satélite". Estas empresas acreditam que é um importante passo para o uso 

harmonizado desta faixa e de toda a faixa de 5925-7125 MHz (a 'faixa de 6 GHz') na 

Europa, Região 1 da UIT, e globalmente. 

ERICSSON 

A Ericsson Telecomunicações, Lda. (“Ericsson”) apoia a visão de expandir a 

disponibilização de espectro para serviços de comunicações móveis como o International 

Mobile Telecommunications 2020 - IMT-2020 (5G New Radio – 5G NR), nomeadamente 

na consignação de frequências na faixa dos 6 GHz. 

A Ericsson considera prioritárias todas as ações que permitam impulsionar a 

implementação da tecnologia 5G em Portugal, de modo a acelerar as vantagens e 

benefícios que esta nova tecnologia poderá trazer ao país, e sua indústria e cidadãos, 

tendo os mesmos sido amplamente salientados no âmbito das contribuições anteriores da 

Ericsson, nomeadamente na última resposta à consulta púbica acerca do Plano Plurianual 

de Atividades 2021-2023 da ANACOM, submetida em 2020. 

EUTELSAT MADEIRA 

A Eutelsat Madeira vê grande benefício na proposta da ANACOM em permitir aplicações 

de uplink do serviço fixo por satélite (FSS) na faixa 6725-7025 MHz, o que considera ser 

um forte fator para o desenvolvimento de atividades de satélite em Portugal no futuro. 

Considera ainda que tal evolução estaria em plena conformidade com os regulamentos da 

União Internacional das Telecomunicações (UIT) e da Conferência Europeia das 

Administrações de Correios e Telecomunicações (CEPT), sendo ao mesmo tempo 

compatível com outros sistemas co-primários que partilham a faixa. 

Em síntese, a Eutelsat Madeira apoia a proposta de modificação do quadro nacional de 

atribuição de frequências (QNAF) na faixa 6725-7025 MHz para adicionar a aplicação FSS 

(Terra-espaço). 



 

HUAWEI 

A Huawei Technologies Portugal – Tecnologias de Informação, LDA. (“Huawei”) 

recomenda à ANACOM que considere limitar quaisquer possíveis atribuições de espectro 

de 6 GHz ao FSS ao mínimo exigido, tendo em conta o processo  da Conferência Mundial 

das Radiocomunicações 2023 (World Radiocommunication Conference 2023 - WRC-23) 

em curso, as necessidades adicionais de espectro de bandas médias para cumprir com os 

requisitos de capacidade e eficiência dos serviços IMT no período entre 2025-2030, a 

situação atual na faixa em análise, bem como as tendências da conectividade de banda 

larga por satélite que dão prioridade a implementações nas bandas Ka e Ku. 

Para além disso, a Huawei convida a ANACOM a seguir e, possivelmente, contribuir para 

os estudos UIT-R e CEPT para a possível identificação IMT na faixa 6425-7125 MHz, 

conforme o item 1.2 da agenda da WRC-23. 

MEO 

A MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (“MEO”) concorda com a alteração 

do QNAF, no sentido de passar a incluir as “Estações terrenas do serviço fixo por satélite” 

nas aplicações da faixa 6725-7025 MHz, no âmbito do serviço fixo por satélite.  

OMNISPACE LLC 

A Omnispace LLC manifesta o apoio à decisão da ANACOM de (i) aprovar alterações ao 

Quadro Nacional de Atribuição de Frequências (QNAF) na secção “Radiocomunicações e 

Aplicações”, incluindo as “Estações terrenas do serviço fixo por satélite” nas aplicações da 

faixa 6725-7025 MHz no âmbito do serviço fixo por satélite; e (ii) disponibilizar a faixa 

6725-7025 MHz na secção “Reservas” para o serviço fixo por satélite, mantendo a 

delimitação geográfica e o procedimento de atribuição por acessibilidade plena. 

Caso isso venha a ocorrer, a Omnispace LLC poderá incluir Portugal dentre as localidades 

que serão avaliadas para eventualmente vir a receber gateways do novo sistema de quinta 

geração que está sendo desenvolvido pela companhia. 



 

VODAFONE 

A Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. (“Vodafone”) não concorda com o 

teor do Projeto de Decisão de alteração do QNAF e considera que a ANACOM deverá, 

outrossim, resguardar a disponibilização da faixa 6425-7125 MHz para a tecnologia 5G, 

canalizando atribuições de espectro para o serviço fixo de satélite para outras faixas de 

espectro previstas no QNAF, como seja a banda Ku (10,7-10,95 GHz, 11,2-11,45 GHz e 

12,75-13,25 GHz), mencionadas no Projeto de Decisão. 

Wi-Fi ALLIANCE 

A Wi-Fi Alliance é uma associação industrial global sem fins lucrativos composta por mais 

de 850 empresas líderes de dezenas de países que se dedicam à interoperabilidade 

contínua. Com o desenvolvimento de tecnologia, criação de mercado e programas 

regulamentares, a Wi-Fi Alliance possibilitou a ampla adoção de Wi-Fi em todo o mundo, 

certificando milhares de produtos Wi-Fi a cada ano.  

A Wi-Fi Alliance refere que a ANACOM pode notar o considerável esforço técnico e 

regulamentar já realizado na Europa para definir as condições sob as quais as Radio Local 

Area Networks (RLAN) podem proteger os utilizadores históricos, incluindo o serviço fixo 

por satélite (FSS), na faixa dos 6 GHz. Refere ainda que é importante destacar que os 

operadores históricos na faixa 6425-7125 MHz são essencialmente semelhantes aos que 

operam na faixa inferior de 5925-6425 MHz e, portanto, as operações de RLAN exigiriam 

restrições regulamentares semelhantes. 

Entendimento da ANACOM 

Vários contributos centram-se na utilização futura da faixa de frequências em análise, quer 

por parte de sistemas RLAN, quer por parte de serviços IMT, sendo de destacar que os 

defensores da utilização futura da faixa por sistemas RLAN não se opõem à partilha da 

faixa de frequências em discussão com os serviços incumbentes, incluindo o FS e o FSS. 

Por outro lado, dois dos interessados na utilização futura da faixa por serviços IMT, opõem-

se à disponibilização da faixa 6725-7025 MHz para FSS. 

Em suma, a ANACOM regista e toma em devida conta os diversos contributos dos 

interessados relativos à decisão de alteração do quadro nacional de atribuição de 

frequências (QNAF) sobre a faixa de frequências 6725-7025 MHz, sendo a maioria deles 



 

favoráveis à disponibilização da faixa de frequências referida para estações terrenas do 

FSS. 

 

3 Comentários específicos ao projeto de Decisão 

 

3.1 Quanto ao apoio à disponibilização da faixa para o FSS 

EMPRESAS TECNOLÓGICAS 

As empresas signatárias apoiam integralmente a proposta da ANACOM para tornar a faixa 

de frequências 6725-7025 MHz disponível à utilização pelas "estações terrenas do serviço 

fixo por satélite" e acreditam que é um importante passo para o uso harmonizado desta 

faixa e de toda a faixa 5925-7125 MHz (a 'faixa de 6 GHz') na Europa, Região 1 da UIT, e 

globalmente. 

EUTELSAT MADEIRA 

A Eutelsat Madeira considera a decisão da ANACOM de abrir a faixa para aplicações de 

uplink do Serviço Fixo por Satélite (FSS) totalmente compatível com os regulamentos da 

União Internacional de Telecomunicações (UIT) e da Conferência Europeia das 

Administrações de Correios e Telecomunicações (CEPT) existentes. 

Assim, refere que, ao nível da UIT, o artigo 5.º do Regulamento das Radiocomunicações 

(RR) contém a atribuição da faixa 6725-7025 MHz para o uplink do FSS, sendo a nota de 

rodapé 5.441 referente à aplicação de regras no Apêndice 30B e que, a nível europeu, no 

âmbito da CEPT, a atribuição da faixa 6725-7025 MHz ao FSS foi também incluída no 

Quadro Europeu de Atribuição e Aplicação de Frequências. 

A Eutelsat Madeira identifica muitos benefícios com a evolução proposta: 

• Abre mais capacidade para aplicações de satélite para suportar o crescimento dos 

negócios espaciais em Portugal e no estrangeiro; 



 

• A partilha com sistemas terrestres já foi implementada em outros países sob os 

regulamentos existentes, mostrando sua eficiência, sem a necessidade de desenvolver 

regulamentos específicos adicionais; 

• Esta faixa de frequência traz, entre outros fatores, sua robustez climática e 

disponibilidade global, portanto, suporta melhor algumas aplicações de satélite; 

• Esta faixa de frequência, embora regida pelos regulamentos do Apêndice 30B da UIT, 

apresenta flexibilidade de uso em termos de tamanho da antena e largura de banda; 

• Esta faixa de frequência é, por agora, raramente utilizada por satélites na Europa, ao 

contrário da banda C regular não planeada. Portanto, a coexistência com satélites 

vizinhos é bastante simplificada e com riscos de interferência reduzidos para uma 

melhor qualidade de serviço. 

A Eutelsat Madeira conclui que vê grande benefício na proposta da ANACOM em permitir 

aplicações de uplink FSS na faixa 6725-7025MHz, o que considera ser um forte fator para 

o desenvolvimento de atividades de satélite em Portugal no futuro. Considera que tal 

evolução estaria em plena conformidade com os regulamentos da UIT e CEPT, sendo ao 

mesmo tempo compatível com outros sistemas co-primários que partilham a faixa. 

Em síntese, a Eutelsat Madeira apoia a proposta de modificação do QNAF na faixa 

6725-7025 MHz para adicionar a aplicação FSS (Terra-espaço). 

HUAWEI 

A Huawei recomenda à ANACOM que considere limitar quaisquer possíveis atribuições de 

espectro de 6 GHz ao FSS ao mínimo exigido, tendo em conta o processo WRC-23 em 

curso, as necessidades adicionais de espectro de bandas médias para cumprir com os 

requisitos de capacidade e eficiência dos serviços IMT no período entre 2025-2030, a 

situação atual na faixa em análise, bem como as tendências da conectividade de banda 

larga por satélite que dão prioridade a implementações nas bandas Ka e Ku. 



 

MEO 

A MEO concorda com a alteração do quadro nacional de atribuição de frequências (QNAF), 

no sentido de passar a incluir as “Estações terrenas do serviço fixo por satélite” nas 

aplicações da faixa 6725-7025 MHz, no âmbito do serviço fixo por satélite.  

OMNISPACE LLC 

A Omnispace LLC considera que, caso a ANACOM venha a confirmar a decisão de 

assegurar à faixa de frequências 6725-7025 MHz a proteção das consignações de 

frequências existentes e de consignar novas frequências no âmbito de serviços de 

radiocomunicações com o mesmo estatuto (primário), com o respeito a todas as 

disposições regulamentares, nomeadamente as do Regulamento das Radiocomunicações 

(RR), aplicáveis à faixa de frequências em análise, possibilitará que diversas operadoras 

internacionais de satélites, incluindo a Omnispace LLC, cogitem seriamente implementar 

as suas estações terrenas em território nacional português, trazendo segurança regulatória 

e um cenário claro que viabilize investimento direto estrangeiro em Portugal. 

Refere ainda que a nota de rodapé 5.458B do RR determina que a atribuição desta faixa 

ao FSS para downlink (transmissão espaço-Terra) na faixa 6700-7075 MHz é limitada às 

ligações de conexão (feeder links) para os sistemas de satélites não-geoestacionários do 

serviço móvel por satélite (MSS) e está sujeita à coordenação ao abrigo da disposição 

9.11A do RR. Acrescenta que a utilização da faixa 6700-7075 MHz (espaço-Terra) pelas 

ligações de conexão de sistemas de satélites não-geoestacionários do MSS não está 

sujeita à disposição 22.2 do RR. 

A Omnispace LLC considera que, caso seja confirmada tal decisão pela ANACOM, não 

haverá qualquer restrição para o uso da faixa 6725-7075 MHz por sistemas que não sejam 

classificados como Apêndice 30B (como, por exemplo, o da Omnispace LLC) porque, 

conforme consta do item 3.3 do documento submetido à Consulta Pública, “deverão ainda 

ser respeitadas todas as disposições regulamentares, nomeadamente as do RR, aplicáveis 

à faixa de frequências em análise”. Na prática, isso significa que a nota de rodapé 5.458B 

se aplicaria também, muito embora o documento preparado pela ANACOM mencione o RR 

5.441, específico para sistemas do Apêndice 30B. 



 

A Omnispace LLC, operadora global de um sistema não geoestacionário de satélites, refere 

que opera as suas ligações de conexão justamente na faixa 6725-7075 MHz ao abrigo da 

nota de rodapé 5.458B do RR e, caso porventura a ANACOM venha a confirmar a decisão 

sob debate, adicionando o FSS no QNAF da referida faixa, poderá então cogitar Portugal 

como o local de instalação das suas gateways necessárias para a sua rede não terrestre 

de 5ª geração (5G non-terrestrial network – 5G NTN), atualmente em desenvolvimento e 

construção. 

A Omnispace LLC considera que, caso venha a confirmar sua decisão, a ANACOM 

permitirá o uso do espectro por diferentes serviços, buscando a utilização ótima e 

cumprindo com a determinação da Lei das Comunicações Eletrónicas (“LCE”), que atribui 

à ANACOM as tarefas de “promover a concorrência na oferta de redes e serviços de 

comunicações eletrónicas, de recursos e serviços conexos” e de “incentivar uma utilização 

efetiva e assegurar uma gestão eficiente das frequências” (conforme artigo 5.º, n.º 1, alínea 

“a” e n.º 2, alínea “d”). 

A Omnispace LLC já detém – diretamente ou por meio de suas subsidiárias locais – 

licenças para operar em países da América Latina e da Ásia e também oferece serviços 

móveis por satélite (MSS) para aplicações não contínuas na América Latina, a exemplo da 

Internet das Coisas (Internet of Things – IoT). 

Em 2020, a subsidiária da Omnispace LLC no México obteve a concessão do direito de 

construir e operar uma rede no México para complementar sua infraestrutura global de 

satélites, o que representou um marco importante para o setor. Em suma, o Instituto 

Federal de Telecomunicaciones do México (IFT) concedeu uma licença para CGC 

(Complementary Ground Component) em conjunto com a autorização para serviços móveis 

por satélite pré-existente da Omnispace México na faixa de frequência de 2 GHz, 

permitindo que a Omnispace implemente a infraestrutura terrestre no México. 

No Brasil, a Omnispace LLC constituiu há mais de 3 anos, em 5 de junho de 2018, a 

Omnispace Comunicações Brasil Ltda., sendo a única empresa naquele país que vem 

desenvolvendo, sob supervisão da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, 

estudos pioneiros sobre o uso da Banda S para serviços móveis por satélite em áreas 

remotas e com carência de infraestrutura. Este sistema é o mesmo que poderia 

eventualmente vir a utilizar uma gateway em Portugal, em parte da faixa 6725-7075 MHz. 



 

Em razão de seu enorme interesse em uma solução regulatória que viabilize a 

disponibilização de sua plataforma de conexão inovadora global, a Omnispace LLC vem 

acompanhando de perto a regulamentação da faixa que é necessária para as suas ligações 

de conexão em Portugal. 

Assim, a Omnispace LLC manifesta o seu apoio à confirmação da decisão da ANACOM 

de (i) aprovar alterações ao QNAF na secção “Radiocomunicações e Aplicações”, incluindo 

as “Estações terrenas do serviço fixo por satélite” nas aplicações da faixa 6725-7025 MHz 

no âmbito do serviço fixo por satélite; e (ii) disponibilizar a faixa 6725-7025 MHz na secção 

“Reservas” para o serviço fixo por satélite, mantendo a delimitação geográfica e o 

procedimento de atribuição por acessibilidade plena. 

Caso isso venha a ocorrer, a Omnispace LLC poderá incluir Portugal nas localizações que 

serão avaliadas para eventualmente vir a receber gateways do novo sistema de quinta 

geração que está sendo desenvolvido pela companhia. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM tenciona disponibilizar a faixa 6725-7025 MHz para FSS no sentido Terra-

espaço, conforme apresentado no projeto de decisão de alteração do QNAF sobre esta 

faixa de frequências. A Omnispace LLC manifestou, na resposta à presente consulta 

pública, interesse na utilização da faixa 6700-7075 MHz no espaço-Terra por ligações de 

conexão de sistemas de satélites não-geoestacionários do MSS. É, porém, de salientar 

que o projeto de decisão de alteração do QNAF é referente a uma quantidade de espectro 

distinta, 6725-7025 MHz para FSS no sentido Terra-espaço, tendo-se ponderado as 

utilizações conhecidas à data na parte alta dos 6 GHz, bem como o debate internacional 

ainda em curso. Regista-se, contudo, esta manifestação de interesse sendo que, 

oportunamente, poderá ser ponderada a possibilidade de disponibilizar espectro no sentido 

espaço-Terra se houver alguma manifestação concreta de interesse em instalar estações 

terrenas em Portugal.   

Nota-se que a Huawei tem uma posição cautelosa propondo “limitar quaisquer possíveis 

atribuições de espectro de 6 GHz ao FSS ao mínimo exigido, tendo em conta o processo 

WRC-23 em curso”.  

Relativamente às restantes manifestações de concordância com a decisão projetada, a 

ANACOM nada tem a acrescentar a esse respeito. 



 

 

3.2 Quanto à partilha da faixa com o serviço fixo 

EUTELSAT MADEIRA 

A Eutelsat Madeira considera que as condições e métodos de partilha entre estações 

terrenas FSS de uplink e estações terrestres fixas são bem conhecidos e desenvolvidos 

nos regulamentos existentes e nenhuma complexidade particular é esperada na faixa de 

frequências 6725-7025MHz. Conforme proposto pela ANACOM no ponto 3.3 da consulta, 

a proteção das consignações de frequências co-primárias incumbentes deve ser 

assegurada quando se efetua uma nova consignação de frequências na mesma faixa de 

frequências. A Eutelsat Madeira clarifica que tal se aplicaria à uma nova estação terrena 

do FSS em relação à estação fixa existente, mas também para uma nova estação fixa em 

relação à estação terrena FSS existente. 

MEO 

A MEO refere que a faixa de frequências 6725-7025 MHz é atualmente utilizada por 

estações do serviço fixo (FS) e considera importante assegurar a proteção das 

consignações de frequências existentes ao consignar novas frequências no âmbito de 

serviços de radiocomunicações com o mesmo estatuto. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM faz notar que a faixa 6425-7125 MHz é utilizada por vários países da CEPT 

para ligações fixas de longa distância e também para ligações de alto débito, em suporte 

ao desenvolvimento da banda larga móvel (backhaul para redes 5G).  

Adicionalmente, encontram-se em fase de implementação canalizações de banda estreita 

nessa mesma faixa dos 6 GHz, em resultado de necessidades que estão a surgir um pouco 

por toda a Europa, não havendo opções alternativas com características semelhantes, 

situação que ocorreu após a libertação do serviço fixo que operava na banda-L (1427-1452 

MHz e 1492-1517 MHz), decorrente da harmonização do espectro compreendido entre 



 

1427 MHz e 1517 MHz para sistemas terrestres capazes de fornecer serviços de 

comunicações eletrónicas na União4.  

Apesar do desenvolvimento que se vem notando do serviço fixo nos 6 GHz, a ANACOM 

concorda com as posições da Eutelsat Madeira e da MEO nesta matéria e assegura que, 

a exemplo do que é efetuado na faixa de frequências inferior, 5925-6425 MHz, em que 

também existe partilha da faixa entre estes dois serviços de radiocomunicações, fixo e fixo 

por satélite, ambos com estatuto primário, as licenças radioelétricas serão atribuídas no 

modo de acessibilidade plena, ou seja numa base “first come, first served” (FCFS), 

assegurando a proteção das consignações de frequências existentes de qualquer um dos 

serviços de radiocomunicações.  

 

3.3 Quanto à utilização futura da faixa por RLAN 

EMPRESAS TECNOLÓGICAS 

As empresas signatárias concordam com o entendimento da ANACOM de que assegurar 

a gestão eficiente do espectro deve ter em conta o importante valor social, cultural e 

económico destas frequências. Acreditam que as políticas de espectro também devem ser 

prospetivas, antecipando ao máximo os futuros desenvolvimentos e requisitos, técnicos e 

sociais. 

As empresas signatárias destacam o importante papel que o espectro de 6 GHz isento de 

licença traz para os cidadãos, para as empresas e as comunidades, em Portugal, na 

Europa e globalmente, referindo que, de entre as tecnologias isentas de licença, o Wi-Fi 

com base no IEEE 802.11 é, certamente, a de maior sucesso. Estas empresas indicam 

que, com mais de 16 biliões de dispositivos Wi-Fi em uso globalmente, o Wi-Fi não só se 

tornou um elemento essencial na vida cotidiana da maioria das pessoas, mas também 

evoluiu como um grande contribuinte para as economias nacionais.  

                                                
4 Decisão de Execução (UE) 2015/750, de 8 de maio, e Decisão de Execução (UE) 2018/661 da 
Comissão, de 26 de abril. 

 



 

Acrescentam, referenciando um estudo recente5, que o valor económico gerado pelo Wi-Fi 

em 2025 deverá alcançar os 4,9 triliões de dólares em todo o mundo - o equivalente a 4 

triliões de euros -, e 637 biliões de dólares/526 bilhões de euros, na União Europeia. 

Referem ainda que a pandemia da COVID-19 aumentou drasticamente a procura pela 

conectividade Wi-Fi, tendo em vista o seu amplo uso para o teletrabalho, para o ensino à 

distância, o entretenimento e o comércio on-line. Um estudo recente6 indica que a procura 

pela conectividade Wi-Fi aumentou em velocidade sem precedentes, particularmente no 

que diz respeito ao consumo de dados Wi-Fi e o número de dispositivos ativos em uso. A 

Comissão Europeia no seu “Estado da União” identificou a conectividade de banda larga 

como sendo vital para auxiliar a recuperação da UE após a COVID-197. 

Reconhecendo o papel crucial do espectro isento de licença para fornecer aos utilizadores 

conectividade de banda larga sem fio escalável e acessível, a médio e longo prazo, indicam 

que um número crescente de países em todas as três regiões da UIT já avançou com a 

disponibilização de toda a - ou parte da - faixa de 6 GHz para WAS/RLAN/ Wi-Fi8. 

Mencionam que o desenvolvimento da tecnologia Wi-Fi para a faixa de 6 GHz ("Wi-Fi 6E") 

e seus respetivos padrões já está em andamento há alguns anos. Acrescentam que o 

padrão aprovado pelo IEEE (IEEE Approved Draft Standard 802.11ax-2021) especifica a 

operação de LAN sem fios nas faixas de frequências entre 1 GHz e 7,125 GHz e referem 

que na Europa, o ETSI desenvolveu uma minuta de padrões harmonizados (Stable Draft 

version of Harmonized Standard EN 303 687) que permite aos fabricantes de 

equipamentos obterem produtos de 6 GHz certificados para inclusão no mercado.  

Indicam que, em janeiro de 2021, a Wi-Fi Alliance lançou o seu programa de certificação 

Wi-Fi 6E e, nos Estados Unidos, a FCC publicou os requisitos de testes para equipamentos 

6 GHz indoor de baixa potência (Low Power Indoor, LPI). Enquanto os roteadores Wi-Fi 6E 

de consumidores e os dispositivos clientes, incluindo aparelhos de TV e telefones 

                                                
5 Consultar https://www.wi-fi.org/downloads-public/Economic_Value_of_Wi-
Fi_Highlights_202102_0.pdf/37345.  
 
6 2 Consultar “AirTies Wireless, The Catalyst Effect”, disponível em https://airties.com/the-catalyst-
effect?utm_source=wifi_now&utm_medium=article&utm_campaign=catalyst_effect_1020. 
 
7 Consultar “Boosting Connectivity to support EU recovery, State of The Union”, 2020, disponível em 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/boosting-connectivity-support-eu-recovery.  
 
8 Consultar https://www.wi-fi.org/countries-enabling-wi-fi-6e.  

https://www.wi-fi.org/downloads-public/Economic_Value_of_Wi-Fi_Highlights_202102_0.pdf/37345
https://www.wi-fi.org/downloads-public/Economic_Value_of_Wi-Fi_Highlights_202102_0.pdf/37345
https://airties.com/the-catalyst-effect?utm_source=wifi_now&utm_medium=article&utm_campaign=catalyst_effect_1020
https://airties.com/the-catalyst-effect?utm_source=wifi_now&utm_medium=article&utm_campaign=catalyst_effect_1020
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/boosting-connectivity-support-eu-recovery
https://www.wi-fi.org/countries-enabling-wi-fi-6e


 

inteligentes, já estão certificados para uso e disponíveis para compra no EUA, os primeiros 

fornecedores de redes empresariais anunciaram pontos de acesso empresarial (Enterprise 

Access Points) compatíveis com Wi-Fi 6E.  

Acrescentam que o padrão Wi-Fi de próxima geração IEEE 802.11be (o futuro Wi-Fi 7) está 

em desenvolvimento, estando programada a sua conclusão para 2024. O Wi-Fi 7 suportará 

larguras de canal de até 320 MHz, capazes de entregar taxas de dados agregadas de até 

46 Gbits/s. 

Embora a Europa tenha decidido recentemente sobre a abertura da faixa de 5925/5945- 

6425 MHz (‘faixa inferior de 6 GHz’) para uso isento de licença, as empresas signatárias 

consideram que, com uma quantidade de espectro não-licenciado limitada a 480/500 MHz, 

as capacidades totais do Wi-Fi 6E e do futuro Wi-Fi 7 não podem ser exploradas, pois 

apenas três canais de 160 MHz e somente um único canal de 320 MHz seriam capazes de 

operar concomitantemente, tendo em conta que são necessários mais de seis canais não 

sobrepostos para atender à procura de comunicação em áreas urbanas densas e 

ambientes empresariais. Entretanto, destacam que a necessidade de mais capacidade e, 

consequentemente, espectro, não é exclusiva das áreas urbanas. A população rural 

também exigirá soluções de conectividade sem fios de alto débito e baixa latência, que 

permitirão explorar de forma completa a melhoria da educação, da saúde, da agricultura e 

de outras aplicações, que serão viabilizadas a partir da extensão da cobertura da rede rural 

de fibra, conforme as Diretivas Quadro e Acesso da UE.  

Mais indicam que, enquanto mais de 90% das instalações portuguesas são por meio de 

fibra (Portugal ocupa a primeira posição na Europa), a taxa de utilização da fibra é um 

pouco inferior a 50%9. Com o Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7, entendem que será possível uma 

conectividade local sem fios eficiente e acessível, que permitirá aos utilizadores explorar 

todo o potencial da fibra e, desta forma, aumentar a atratividade da oferta de fibra, desde 

que uma quantidade suficiente de espectro contíguo e isento de licença seja 

disponibilizada.  

                                                
9 Consultar “Full-fibre access as strategic infrastructure: strengthening public policy for Europe”, 
Analysys Mason, junho 2020. 



 

Observam que a situação de partilha com os incumbentes na faixa 6425-7125 MHz (‘faixa 

superior de 6 GHz’) é quase idêntica à da faixa inferior dos 6 GHz, particularmente com 

relação ao FS e FSS.  

Portanto, as empresas signatárias estão confiantes de que o WAS/RLAN isento de licença 

será capaz de partilhar a faixa superior dos 6 GHz com os incumbentes, praticamente da 

mesma forma que na faixa inferior dos 6 GHz; ou seja, sem restrições ao funcionamento 

atual e futuro dos atuais incumbentes.  

Por fim, as empresas signatárias encorajam a ANACOM a apoiar ativamente os estudos 

técnicos do ECC/WG SE sobre a coexistência entre WAS/RLAN isento de licença operando 

na faixa de 6425-7125 MHz e os serviços incumbentes. Indicam que tais estudos 

complementariam aqueles que vêm sendo conduzidos pelo ECC PT1 sobre a coexistência 

entre o IMT e os incumbentes e forneceriam à ANACOM as informações necessárias para 

concluir o processo de tomada de decisão.  

Wi-Fi ALLIANCE 

A Wi-Fi Alliance refere que os sistemas de rede local via rádio (Radio Local Area Networks 

– RLAN) usando padrões Wi-Fi tornaram-se cada vez mais importantes na conexão de 

pessoas e dispositivos. Centenas de milhões de pessoas dependem do Wi-Fi para se 

ligarem a milhares de milhões de dispositivos todos os dias, e estudos mostram que estes 

números estão a aumentar rapidamente10. Indica que os dispositivos que usam espectro 

que suporta Wi-Fi são agora o principal meio pelo qual os portugueses se ligam à Internet11. 

Realça que esta função central só aumentará no futuro, porque a tecnologia Wi-Fi será um 

complemento essencial para as redes sem fios de quinta geração (“5G”), conforme 

destacado pelo relatório Cisco VNI sobre o serviço móvel lançado recentemente, 

                                                
10 Consultar “Wi-Fi Celebrates 20 Years with More Than 20 Billion Anticipated Device Shipments 
over the Next Six Years”, ABI Research (13 de junho de 2019), disponível em: 
https://www.abiresearch.com/press/wi-fi-celebrates-20- years-more-20-billion-anticipated-device-
shipments-over-next-six-years/ 
 
11 Consultar “CISCO, Annual Internet Report Highlights Tool”, 
http://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/service-provider/vni-forecast-highlights.html (selecione 
“Resto da Europa Ocidental” no menu suspenso “Europa Ocidental” e selecione 
“Dispositivos/Conexões e Aplicações” (“CISCO VNI”) e marque “Dispositivos/Conexão e 
Aplicações”). De acordo com a VNI, na Europa Ocidental, haverá 2,8 mil milhões de dispositivos 
conectados com fios/Wi-Fi até 2023, até 1,6 mil milhões em 2018 (11,1% CAGR). 
 

 

https://www.abiresearch.com/press/wi-fi-celebrates-20-%20years-more-20-billion-anticipated-device-shipments-over-next-six-years/
https://www.abiresearch.com/press/wi-fi-celebrates-20-%20years-more-20-billion-anticipated-device-shipments-over-next-six-years/
http://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/service-provider/vni-forecast-highlights.html


 

mostrando que o tráfego foi descarregado para Wi-Fi aumentará com cada geração 

sucessiva de tecnologia12. Refere que, de 2G para 3G, de 3G para 4G e agora a mudar 

para 5G, a dependência das redes celulares no descarregamento de Wi-Fi continua a 

aumentar, prevendo que mais de 70% do tráfego 5G será descarregado para Wi-Fi até 

202213. Todos estes dados fornecidos por dispositivos ativados para Wi-Fi requerem 

capacidade de espectro. Refere a empresa que o Estudo de Necessidades de Espectro14 

lançado anteriormente pela própria Wi-Fi Alliance demonstrou que é necessário acesso a 

muito mais espectro para atender às necessidades imediatas de conectividade. Considera 

que a conectividade com Wi-Fi proporciona milhares de milhões de euros em valor 

económico aos consumidores e empresas portuguesas, citando um estudo recente da 

Telecom Advisory Services que revelou que o Wi-Fi gera mais de 3,3 biliões de dólares por 

ano para a economia mundial, um número que deve crescer para 4,9 biliões de dólares em 

202515. 

Menciona que vários países reconheceram os benefícios exclusivos do espectro de 5925-

7125 MHz para RLAN e a necessidade de suportar a procura crescente por Wi-Fi. Além 

disso, refere que a pandemia COVID-19 aumentou drasticamente a procura por 

conectividade Wi-Fi, devido ao amplo uso de teletrabalho, aprendizagem remota/ensino 

em casa, entretenimento e comércio online. Indica que um estudo recente revela que a 

procura por conectividade Wi-Fi aumentou numa taxa sem precedentes, especialmente 

para o consumo de dados Wi-Fi e o número de dispositivos usados ativamente, sendo que 

a Comissão Europeia no seu Estado da União identificou a conectividade de banda larga 

como vital para apoiar a recuperação da UE do COVID-1916. 

                                                
12 Consultar “Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2017–
2022, White Paper”, https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-
networking-index-vni/white-paper-c11-738429.pdf . 
 
13 Consultar “Broadcom, Wi-Fi in the 5G Era”, no slide 24 (2019), 
https://newamericadotorg.s3.amazonaws.com/documents/Wi-Fi_in_the_5G_Era_-
_Broadcom_presentation.pdf 
 
14 Consultar “Spectrum Needs Study”, Wi-Fi Alliance, em 23 (Feb. 2017), https://www.wi-
fi.org/downloads-registered-guest/Wi-Fi%2BSpectrum%2BNeeds%2BStudy_0.pdf/33364. 
 
15 Consultar “Discover Wi-Fi: Value of Wi-Fi”, WI-FI ALLIANCE, https://www.wi-fi.org/discover-wi-
fi/value-of-wi-fi. 

 
16 Consultar “Boosting Connectivity to support EU recovery, State of The Union”, 2020, disponível 
em https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/boosting-connectivity-support-eu-recovery. 
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Realça que a decisão da ANACOM surge num momento crucial no desenvolvimento do 

ecossistema Wi-Fi, uma vez que, no início deste ano, a Wi-Fi Alliance introduziu uma nova 

terminologia Wi-Fi 6E para distinguir os dispositivos Wi-Fi 6 de última geração que são 

capazes de operar em 6 GHz17, acrescentando que o Wi-Fi 6E traz um nome comum da 

indústria para os utilizadores de Wi-Fi identificarem dispositivos que oferecem os recursos 

e capacidades do Wi-Fi 6 - incluindo maior desempenho, menor latência e taxas de dados 

mais rápidas - estendidos para a faixa 5925-7125 MHz. Chama a atenção que os 

dispositivos Wi-Fi 6E estão a ser rapidamente disponibilizados após aprovações 

regulamentares em vários países18 e, conforme o cenário regulamentar de 6 GHz evolui, 

as empresas membros da Wi-Fi Alliance expandem o Ecossistema Wi-Fi 6E ainda mais 

longe19. Em 2021, espera que mais de 300 milhões de dispositivos Wi-Fi 6E entrem no 

mercado20, pelo que a harmonização regulamentar na faixa 5925-7125 MHz criará 

economias de escala e produzirá um mercado de equipamentos robusto, beneficiando 

empresas, consumidores e a economia. 

Constata que o acesso a menos do que toda a faixa 5925-7125 MHz (1200 MHz) para uso 

isento de licença reduziria substancialmente o desempenho do Wi-Fi 6E em termos de 

latência e taxa de transmissão de dados, considerando que a faixa 5925-6425 MHz (500 

MHz) não oferece espectro suficiente para suportar conectividade Wi-Fi futura e não há 

faixas de frequências alternativas que possam atender aos requisitos de expansão do 

espectro de Wi-Fi no futuro.  

A Wi-Fi Alliance solicita respeitosamente à ANACOM que tenha em atenção que a faixa 

5925-7125 MHz se adequa de forma única para dar resposta à necessidade urgente de 

acesso adicional ao espectro Wi-Fi pelos seguintes motivos: 

• Redes Wi-Fi multicanais e auto-coordenadas que contam com acesso ao espectro 

aleatório dinâmico e protocolos baseados em contenção requerem acesso a vários 

                                                
17 Consultar “Wi-Fi Alliance® brings Wi-Fi 6 into 6 GHz”, WI-FI ALLIANCE (Jan. 3, 2020) 
https://www.wi-fi.org/news-events/newsroom/wi-fi-alliance-brings-wi-fi-6-into-6-ghz. 
 
18 Consultar “Countries Enabling Wi-Fi 6E”, em https://www.wi-fi.org/countries-enabling-wi-fi-6e. 
 
19 Consultar “Product Finder”, WI-FI ALLIANCE, https://www.wi-fi.org/product-finder-
results?sort_by=certified&sort_order=desc&certifications=1335. 
 
20 Consultar “Wi-Fi 6E: The Market Opportunity for Wi-Fi 6 in the 6GHz Spectrum Band”, IDC Market 
Presentation (Apr. 2020) https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US46220720. 
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canais para manter um desempenho aceitável. O padrão Wi-Fi atual (Wi-Fi 6/6E) 

especifica larguras de banda de canal de até 160 MHz, enquanto a próxima alteração 

em consideração (Wi-Fi 7, taxa de transferência extremamente alta) especifica larguras 

de banda do canal de até 320 MHz. O 500 MHz é simplesmente insuficiente para 

acomodar vários canais de 320 MHz. 

• O equipamento Wi-Fi existente concebido para a faixa dos 5 GHz pode ser rapidamente 

adaptado e implantado na faixa 5925-7125 MHz, oferecendo economias de escala 

significativas e outros benefícios. 

• Os esforços para ativar o Wi-Fi na faixa 5925-7125 MHz já estão em andamento em 

muitos países21. Enquanto os Reguladores europeus concluíram o passo inicial de 

abertura da faixa 5925-6425 MHz (faixa dos 6 GHz inferior) para uso isento de licença, 

há amplo reconhecimento de que é necessária uma ação de acompanhamento para 

atender à procura projetada de espectro Wi-Fi (ou seja, faixa superior dos 6 GHz). 

Segundo a empresa, os 1200 MHz de espectro contíguos permitiriam 14 canais adicionais 

de 80 MHz, 7 canais adicionais de 160 MHz ou 3 canais adicionais de 320 MHz que são 

necessários para aplicações de banda larga que requerem alto débito de dados, como 

streaming de vídeo de alta-definição e realidade virtual. Acrescenta que o Wi-Fi 6E e as 

gerações subsequentes da tecnologia Wi-Fi irão aproveitar estes canais de maior largura 

de banda para oferecer melhor desempenho de rede e suporte a mais utilizadores Wi-Fi 

em simultâneo, mesmo em ambientes muito densos e congestionados. 

Conclui que os legisladores em todo o mundo reconhecem que a conectividade sem fios 

depende cada vez mais do Wi-Fi. O Wi-Fi oferece vantagens socioeconómicas 

significativas para Portugal e países em todo o mundo, mas a escassez de espectro 

disponível para Wi-Fi ameaça o seu desempenho e disponibilidade. A Wi-Fi Alliance 

agradece a oportunidade de contribuir para os esforços da ANACOM. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM toma em devida nota as posições dos interessados, salientando que 

acompanha a evolução dos diversos estudos nos fóruns internacionais nomeadamente da 

UIT e da CEPT. 

                                                
21 Consultar “Countries Enabling Wi-Fi 6E”, em https://www.wi-fi.org/countries-enabling-wi-fi-6e. 

https://www.wi-fi.org/countries-enabling-wi-fi-6e


 

Não obstante, a ANACOM esclarece que as opções para RLAN implementadas na Europa, 

devidamente fundamentadas por estudos técnicos, diferem das adotadas por outras 

regiões do globo. Decorrente de um Mandato emitido pela Comissão à CEPT, foram 

desenvolvidas as condições técnicas e regulamentares para viabilizar a utilização 

harmonizada da faixa de frequências 5945-6425 MHz para a implementação de sistemas 

de acesso sem fios, incluindo redes locais via rádio (WAS/RLAN), vertidas na recente 

Decisão de Execução (UE) 2021/1067 da Comissão, de 17 de junho. Não estão atualmente 

em curso na CEPT / WG SE estudos técnicos sobre a coexistência entre WAS/RLAN isento 

de licença operando na faixa de 6425-7125 MHz e os serviços incumbentes 

(nomeadamente, FS e FSS), se bem que, a existirem no futuro, a ANACOM não deixará 

de acompanhar os mesmos. Não estando ainda realizados, nem sequer anunciados, esses 

estudos, e naturalmente desconhecendo-se as conclusões a que poderiam chegar, a 

ANACOM entende que não seria adequado tomar uma decisão específica de 

implementação das WAS/RLAN na faixa, sendo certo que o FS e o FSS são já serviços 

incumbentes, o que não é alterado com esta decisão.   

Não tendo sido manifestada qualquer oposição à disponibilização da faixa de frequências 

6725-7025 MHz para FSS por parte dos “defensores” da utilização futura desta faixa por 

sistemas RLAN, a ANACOM nada tem a acrescentar. 

 

3.4 Quanto à utilização futura da faixa pelo IMT 

EMPRESAS TECNOLÓGICAS 

As empresas Apple Inc., Broadcom Inc., Cisco Systems Inc., Facebook, Hewlett Packard 

Enterprise, Intel Corporation e Microsoft, consideram que, ao contrário do WAS/RLAN, o 

IMT não foi projetado para ser partilhado, mas para operar em espectro dedicado e 

exclusivo. Consequentemente, uma eventual implantação do IMT na faixa superior dos 6 

GHz exigiria que os incumbentes, em particular FS e FSS, desocupassem esta faixa e se 

realocassem, o que não apenas acarretaria um custo significativo, mas também seria 

contrário aos objetivos de "espectro inteligente" (‘smart spectrum’) e "equilíbrio justo" (‘fair 

balance’) da gestão contemporânea do espectro. Além disso, alertam para que uma divisão 

da faixa dos 6 GHz não apenas seria contrária à harmonização global desta faixa, mas 

também impediria que futuras tecnologias WLAN, tais como 802.11be/Wi-Fi 7 fossem 



 

implantadas eficientemente em Portugal e na Europa, confrontando os gestores de 

espectro com uma situação extremamente desafiadora quando, em poucos anos, o 

espectro adicional isento de licença for urgentemente necessário. 

Com relação a uma possível identificação futura para IMT pela WRC-23 da faixa 6425-

7125 MHz na Região 1 da UIT, as empresas signatárias acreditam que, para que se possa 

tomar uma decisão equilibrada e bem fundamentada sobre o uso futuro da faixa superior 

de 6 GHz, a ANACOM e a CEPT devem estudar e avaliar cautelosamente as diferentes 

opções. 

ERICSSON 

A Ericsson acredita que, para a tomada de decisões acerca da atribuição ou reserva de 

espectro na faixa dos 6 GHz, é de fundamental importância considerar a necessidade de 

espectro adicional para o período de 2025-2030 e posteriormente, para responder aos 

requisitos futuros do IMT-2020 (5G NR) e sua evolução. 

Sobre este aspeto, refere o relatório apresentado pela Coleago Consulting - IMT spectrum 

demand: Estimating the mid-bands spectrum needs in the 2025-2030 timeframe22, que 

estima as necessidades de espectro de banda média (3-6 GHz) para IMT na Europa no 

período de 2025-2030 para alcançar a visão do 5G. O relatório conclui que a utilização de 

1 a 2 GHz de espectro adicional de banda média superior permitiria aos operadores de 

telecomunicações disponibilizar, de forma economicamente viável, serviços IMT-2020 com 

uma cobertura de alto débito da ordem de 100 Mbit/s em download e 50 Mbit/s, ao nível da 

experiência efetiva de utilizador, e com cobertura alargada em ambiente urbano. Esse 

mesmo espectro adicional permitiria também disponibilizar outras aplicações ou casos de 

uso que podem desempenhar um papel fundamental para o desenvolvimento das cidades 

inteligentes do futuro nomeadamente no âmbito do combate às mudanças climáticas. Além 

disso, poderia ser igualmente utilizado para aplicações FWA (Fixed Wireless Access) fora 

das áreas urbanas e em cidades ou vilas das áreas rurais com o objetivo de cumprir a meta 

de conectividade da UE de levar 100 Mbps a todos os lares europeus até 2025. Este 

espectro adicional de banda média seria também fundamental para apoiar a conectividade 

ao longo das principais vias de comunicação e transporte (incluindo rodovias). 

                                                
22 Disponível em https://www.coleago.com/app/uploads/2021/01/Demand-for-IMT-spectrum-
Coleago-14-Dec-2020.pdf. 
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https://www.coleago.com/app/uploads/2021/01/Demand-for-IMT-spectrum-Coleago-14-Dec-2020.pdf


 

Assim, enfatiza que a necessidade de espectro adicional e harmonização para o futuro 

próximo será especialmente crítica para as faixas de frequência das bandas médias 

superiores, uma vez que as decisões sobre as duas faixas candidatas (nomeadamente as 

faixas 3,8-4,2 GHz e 6 GHz) estão a ser consideradas em muitos países. Refere ainda ser 

crucial disponibilizar o espectro necessário nas faixas de banda média superior e garantir 

que as decisões atuais e futuras na Europa não impeçam a concretização da visão ITU-R 

IMT-2020 e o desenvolvimento de cidades inteligentes. 

A Ericsson observa que os 6 GHz inferiores (5945-6425 MHz) foram harmonizados na 

Europa para RLAN. Mesmo que as faixas 6425-7125 MHz e 3,8-4,2 GHz fossem 

identificadas para o 5G NR, elas não iriam cobrir todas as necessidades previstas. Indica 

que o RSPG recomenda a investigação do uso da faixa 3,8-4,2 GHz para aplicações 

verticais locais (Public Consultations | Radio Spectrum Policy Group (rspg-spectrum.eu), 

pelo que, no seu entender, a única faixa potencial disponível para o futuro do IMT seria a 

faixa 6425-7125 MHz. Constata ainda que a análise desta faixa faz parte do ponto 1.2 da 

agenda da próxima WRC-23, e que a CEPT ainda está a desenvolver a sua visão. 

Acrescenta que é também esperado que o RSPG envie a sua opinião provisória sobre o 

WRC-23 na próxima reunião do RSPG, agendada para 16 de junho. 

Refere que, em preparação para WRC-23 e no âmbito do ITU WP 5D, está a ser analisada 

a possibilidade de serem disponibilizados estudos acerca da utilização da faixa por serviços 

IMT e titulares incumbentes destas faixas (FS e FSS uplink). 

Neste contexto, recomenda que Portugal acompanhe o desenvolvimento destes estudos e 

grupos de trabalho, e não tome qualquer decisão sobre o FSS nesta fase, nomeadamente, 

que resulte numa reserva de espectro que venha a tornar inviável a utilização futura deste 

espectro para serviços IMT-2000, em linha com o que foi descrito nos parágrafos acima. 

A Ericsson apoia a visão de expandir a identificação de espectro para IMT no âmbito do 

serviço de Comunicações Móveis (5G NR), nomeadamente na faixa dos 6 GHz. 

A Ericsson considera prioritárias todas as ações que permitam impulsionar a 

implementação da tecnologia 5G em Portugal, de modo a acelerar as vantagens e 

benefícios que esta nova tecnologia poderá trazer ao país, e sua indústria e cidadãos.  



 

MEO 

A MEO salienta que a faixa 6425-7125 MHz está a ser considerada para International 

Mobile Telecommunications (IMT) no âmbito do item 1.2 da agenda da WRC-23, sendo de 

esperar que venha a ser relevante para a expansão do 5G a nível europeu e, em particular, 

em Portugal. Adiciona que a utilização do serviço fixo por satélite nesta faixa não deverá 

inviabilizar a sua utilização para IMT, pelo que devem ser promovidos estudos de partilha 

e compatibilidade no âmbito da WRC-23 AI 1.2. 

VODAFONE 

A Vodafone declara que é inequívoco e consensual que a tecnologia 5G (ou outras 

tecnologias de serviço móvel) será um dos principais vetores de transformação digital e de 

desenvolvimento económico dos países nos anos vindouros. 

Acrescenta que esta tecnologia permitirá a transformação digital de todas as indústrias e 

setores, desencadeando ondas de inovação que irão beneficiar todos os cidadãos, 

empresas e, bem assim, a economia como um todo. Esta tecnologia é também crucial para 

o atingimento das metas ambientais e climáticas, ao permitir contribuir para a redução 

drástica das emissões de carbono e habilitar o processamento massivo de dados, 

contribuindo indiscutivelmente para o aumento generalizado da eficiência das economias.  

Indica que o 5G permitirá, assim, a criação de um conjunto vasto de novas oportunidades 

que potenciarão a criação de emprego e de novos modelos de negócio, concretizando 

objetivos estratégicos europeus e nacionais como sejam a implementação de uma 

Sociedade Gigabit e verdadeiramente digital, a par do reforço da competitividade das 

empresas, em particular, do continente europeu. 

Considera que tais benefícios serão substanciais, citando um estudo recentemente 

realizado pela Boston Consulting Group (BCG) que prevê que a implementação do 5G a 

nível europeu possa gerar um impacto anual de 113 mil milhões de euros no PIB e 2,4 

milhões de novos empregos em 2025. 

Refere que o aproveitamento pleno destas oportunidades requer níveis de investimento 

elevados para a implementação das redes que irão suportar esta tecnologia. No mesmo 

estudo, a BCG prevê que serão necessários cerca de 150 mil milhões de euros de 

investimento para implementar as redes 5G na Europa, dos quais se estimam serem 



 

necessários 2,3 mil milhões de euros para o desenvolvimento destas redes em Portugal 

nos próximos 7 anos. 

A este propósito, a Vodafone recorda que, não obstante estas necessidades de 

investimento, em termos globais, a indústria de telecomunicações produziu um retorno 

médio anual para os acionistas de apenas 6% entre 2015 e 2019, ocupando o 28.º lugar 

de 33 sectores analisados, o que reduz significativamente a capacidade deste setor de 

atrair novos capitais. 

Face a este contexto, designadamente o elevado nível de investimento necessário para a 

concretização dos benefícios do 5G, destaca ser crucial definir um enquadramento claro e 

sem qualquer tipo de incerteza, essencial para os operadores de comunicações eletrónicas 

poderem tomar as suas decisões de investimento nestas infraestruturas tão cruciais à 

transformação digital e ao aumento da eficiência das economias. 

Tal clareza e previsibilidade seria promovida através da garantia da disponibilização de 

uma quantidade adequada de espectro para habilitar a capacidade transformadora que as 

redes 5G irão exercer no modo de vida das sociedades e no seu processo produtivo. 

Estimativas recentes apontam para que as redes 5G precisarão de 2 GHz de espectro de 

banda média ao longo da próxima década para oferecer todo o seu potencial. 

Indica que a disponibilização da faixa de 6 GHz revela-se particularmente relevante para o 

desenvolvimento desta tecnologia. Não só será essencial para que seja fornecida uma 

conectividade aprimorada e acessível para uma maior inclusão social, como também para 

fornecer velocidades de transmissão de dados e de capacidade, necessários para a 

concretização de cidades inteligentes, para a transformação digital da indústria e para a 

revolução dos meios de transporte, entre outras. 

De acordo com a empresa, demonstrativo desta relevância têm sido as iniciativas que 

diversos fabricantes de equipamentos de rede têm dinamizado, como a promoção de 

provas de conceito da utilização da faixa 6 GHz para serviços móveis, com evidentes 

benefícios para o 5G e complementaridade com faixas com sejam a dos 3,6 GHz. 

Segundo a empresa, uma abordagem regulatória adequada deveria acautelar a utilização 

da faixa em discussão no presente projeto de decisão de alteração do QNAF (6725-7025 

MHz) para serviços móveis no futuro próximo, não devendo, de modo algum, condicionar 

o desenvolvimento da tecnologia 5G nem as discussões que têm sido tidas 



 

internacionalmente, nomeadamente no que se refere à possibilidade de harmonização da 

futura utilização do International Mobile Telecommunications (IMT) da faixa 6425-7125 

MHz na Conferência Mundial das Radiocomunicações de 2023 (WRC-23). 

A Vodafone considera que o projeto de decisão em apreço, ao prever disponibilizar a faixa 

6725-7025 MHz para o Serviço Fixo por Satélite em modo de acessibilidade plena, 

prejudica grave e desnecessariamente o desenvolvimento futuro do 5G no nosso país, 

condicionando por um lado, a implementação e evolução desta tecnologia e, por outro, a 

harmonização da utilização desta faixa de espectro num contexto europeu e/ou mundial e, 

bem assim, todas as sinergias e benefícios que emanam de uma abordagem harmonizada 

e coordenada a nível internacional. 

A Vodafone declara que o Regulador não deverá tomar decisões que possam vir a 

condicionar os recursos de espectro necessários para as redes 5G, muito menos pela mera 

manifestação de uma entidade (Eutelsat Madeira) para a utilização para o Serviço Fixo por 

Satélite. Caso vise avançar com decisões deste tipo, as mesmas deverão ser justificadas 

através da realização de uma avaliação dos custos e benefícios que tal disponibilização 

possa acarretar para o país a curto/médio prazo. Essa avaliação custo/beneficio deve 

preceder qualquer discussão sobre atribuições de espetro ao arrepio do debate 

europeu/internacional, avaliação essa que se encontra totalmente ausente no presente 

projeto de decisão de alteração do QNAF. 

No mesmo sentido, considera que Portugal não pode reincidir em atribuições de faixas de 

espectro que não tomam em devida consideração as discussões internacionais de 

atribuição de tais recursos e que acarretarão consigo custos acrescidos e oportunidades 

perdidas, como aconteceu aquando da decisão de migração da rede TDT para a faixa dos 

700 MHz em 2011. 

Pelo exposto, a Vodafone não concorda com o teor do projeto de decisão de alteração do 

QNAF e considera que a ANACOM deverá, outrossim, resguardar a disponibilização da 

faixa 6425-7125 MHz para a tecnologia 5G, canalizando atribuições de espectro para o 

Serviço Fixo de Satélite para outras faixas de espectro previstas no QNAF, como seja a 

banda Ku (10,7-10,95 GHz, 11,2-11,45 GHz e 12,75-13,25 GHz), mencionadas no projeto 

de decisão. 



 

Wi-Fi ALLIANCE 

A Wi-Fi Alliance salienta que a Europa não apoiou um item da Agenda da WRC-23 para 

estudar a designação IMT na faixa 6425-7125 MHz. Refere que, como os estudos 

mostraram, a solução móvel baseada em IMT de área ampla padrão/alta potência em 

6425-7125 MHz não é compatível com as operações existentes de Serviço Fixo e Serviço 

Fixo de Satélite na faixa. Considera ainda que a Decisão da ANACOM de disponibilizar os 

6725-7025 MHz para utilização pelo FSS confirma que esta faixa não é adequada para a 

implantação de IMT. A Wi-Fi Alliance insta a ANACOM a sublinhar as suas objeções aos 

esforços de identificação do IMT na faixa 6425-7125 MHz. A este respeito, pede à 

ANACOM que note o considerável esforço técnico e regulamentar já realizado na Europa 

para definir as condições sob as quais as RLAN podem proteger os utilizadores históricos, 

incluindo FSS, na faixa dos 6 GHz. Finalmente, destaca que os operadores históricos na 

faixa 6425-7125 MHz são essencialmente semelhantes aos que operam na faixa inferior 

de 5925-6425 MHz e, portanto, as operações de RLAN exigiriam restrições regulamentares 

semelhantes. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM nota que os vários estudos desenvolvidos no seio da CEPT e da UIT sobre a 

utilização futura do IMT consideram o FS e o FSS como serviços de radiocomunicações 

incumbentes. Como tal, quaisquer novos serviços (novos entrantes) obrigatoriamente 

deverão assegurar proteção contra interferências prejudiciais aos incumbentes. A decisão 

da ANACOM não altera esta situação. 

Nota-se que os estudos efetuados na UIT-R para a eventual partilha entre o IMT e o FSS 

no sentido Terra-espaço no intervalo 5850-6425 MHz (Report ITU-R S.2367) concluíram 

que os recetores a bordo dos satélites seriam sujeitos a níveis de interferência excessivos 

por parte da operação agregada das estações de base do IMT, quer sejam indoor ou 

outdoor.        

Importa referir que, independentemente de Portugal disponibilizar o intervalo 6725-7025 

MHz para o FSS, na eventualidade dessa faixa ser identificada para IMT por aquela 

Conferência, terão sempre de ser impostas às estações de base do IMT as limitações 

técnicas e regulamentares que resultarão dos estudos em desenvolvimento para a WRC-

23, designadamente para proteção dos serviços incumbentes. E, tal como refere a MEO, 



 

a disponibilização desta faixa de frequências para o FSS não inviabiliza a disponibilização 

futura da mesma para IMT.  

Importará realçar que ao nível comunitário, o RSPG, na opinião interina sobre a WRC-2323 

mencionada pela Ericsson, identifica as utilizações da faixa 6425-7125 MHz, realçando 

projetos comunitários que recorrem a esse intervalo de frequências, não explicitando de 

momento qualquer apoio à identificação daquele espectro para IMT. Por outro lado, ao 

nível da CEPT a posição preliminar à WRC-2324 não está ainda definida; a documentação 

disponível não permite assumir que a CEPT vá apoiar a identificação da faixa para IMT.  

É relevante mencionar que a Draft CEPT Brief25 do tópico 1.2 da Agenda da WRC-23 indica 

que 16 Administrações CEPT têm utilizações de satélite nesta faixa de frequências, 19 

Administrações CEPT indicaram que não preveem mover as utilizações do FSS nessa faixa 

de frequências para outras mais altas (Ka e Ku) e, tal como Portugal, a Suíça pretende em 

breve disponibilizar esta faixa para o FSS. 

Existem benefícios relevantes que a ANACOM teve em consideração para a 

disponibilização da faixa de frequências 6725-7025 MHz são os seguintes: 

1) Conformidade com a estratégia Portugal Espaço 2030 

Criar condições efetivas para permitir que Portugal consiga ter em território nacional uma 

estação terrena dedicada do sistema EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay 

Service) designada por NLES (Navigation Land Earth Station). Esta disponibilização do 

espectro 6725-7025 MHz para o FSS visa assegurar a utilização dos sinais do sistema 

europeu EGNOS, sistema este de amplificação (“augmentation”) dos sinais dos satélites 

GPS e GALILEO. A estação espacial a bordo de um satélite geostacionário terá, para este 

tipo de aplicação, um payload dedicado ao sistema EGNOS na banda-C estendida, ou seja, 

nos 6425-7025 MHz, não sendo possível transmitir os sinais das RIMS (Ranging and 

Integrity Monitoring Stations) da estação terrena NLES para o satélite noutra faixa de 

frequências. Estes sinais serão retransmitidos pelo satélite para os utilizadores com 

recetores EGNOS na frequência da portadora L1 do GPS (1575,42 MHz)26.  

                                                
23 Documento RSPG21-031. 
24 Draft Brief do ponto 1.2 da agenda da WRC-23, documento CPG(21)019 ANNEX IV-02. 
25 Draft Brief do ponto 1.2 da agenda da WRC-23, documento CPG(21)019 ANNEX IV-02. 
26 https://www.euspa.europa.eu/european-space/egnos/egnos-system. 

 



 

A União Europeia através da sua agência espacial EUSPA, celebrou um contrato com a 

EUTELSAT no valor de 100 milhões de euros27 28, pelo que a implementação do sistema 

irá contemplar a contratualização de duas estações terrenas NLES, uma das quais com a 

possibilidade de ser instalada em Portugal. 

Este tipo de estações são das mais importantes na topologia do sistema para o 

processamento dos sinais das estações RIMS espalhadas pelo mundo. Cada satélite 

geostacionário do EGNOS tem apenas duas estações terrenas agregadas. Neste momento 

há apenas 6 estações para os 3 satélites em serviço. Por isso, a criação de condições que 

permitem incluir Portugal no restrito número de países com este tipo de estações vai no 

sentido de concretizar as iniciativas estabelecidas pelo Governo para a implementação da 

estratégia Portugal Espaço 2030. 

Com esta disponibilização de espectro para o FSS, a ANACOM incentiva o 

desenvolvimento do ecossistema espacial nacional. 

2) Reforço de competências descentralizadas e impacto económico regional: 

A instalação duma NLES na Madeira, será passível de gerar um benefício económico 

relevante para a Região Autónoma e reforçar o impacto no desenvolvimento de 

competências tecnológicas naquela Região. 

Uma estação terrena do tipo NLES irá transmitir FSS apenas no sentido Terra-espaço. Tal 

como prevê o Regulamento das Radiocomunicações, o FSS permite a utilização do seu 

espectro para feeder links de outros serviços de radiocomunicações e, neste caso 

específico, a estação terrena FSS não estará a usar comercialmente sinais FSS como 

extensão do espectro convencional da banda C (5945-6400 MHz). 

Com esta disponibilização de espectro para o FSS, a ANACOM também dará o seu 

contributo, enquanto Regulador, para o incentivo ao desenvolvimento do ecossistema 

espacial nacional. 

                                                
27 https://www.euspa.europa.eu/eutelsat-awarded-%E2%82%AC100m-contract-next-gen-european-
navigation-overlay-service. 
28 https://spacenews.com/eutelsat-awarded-e100m-contract-for-next-gen-european-navigation-overlay-
service/. 



 

Outros aspetos relevantes na estratégia do planeamento do espectro que esta 

disponibilização acautela e reforça: 

1) Densidade de estações terrenas que eventualmente poderão vir a ser instaladas 

em Portugal 

Toda a literatura disponível sobre a utilização desta faixa do espectro, na Europa, aponta 

para uma densidade de estações terrenas do FSS pouco significativa, pelo que em termos 

técnicos e regulamentares, reduz a pressão de coordenação das estações terrenas com 

os serviços primários incumbentes (serviço fixo). A coordenação entre o FSS e o FS rege-

se por instrumentos há muito aprovados quer na UIT quer na CEPT. 

2) Assegurar a possibilidade de criar condições nacionais para o desenvolvimento do 

flagship da UE para o futuro sistema multi-órbitas: 

O projeto European Space Connectivity System (ESSCS) está neste momento a iniciar 

quer ao nível da EUSPA quer com a contribuição da Agência Espacial Europeia (ESA) e 

uma das faixas de transmissão será a banda-C estendida. Ter este espectro disponível a 

nível nacional, significa que o Regulador está a criar as condições para que os agentes do 

ecossistema espacial português possam alavancar projetos de aplicações e serviços nas 

mesmas condições técnicas e regulamentares que outros países comunitários já possuem. 

3)  Assegurar a proteção de aplicações científicas do sistema COPERNICUS 

Uma das principais aplicações do sistema europeu de Exploração da Terra por satélite 

(EESS), COPERNICUS, designa-se por Copernicus Imaging Microwave Radiometer 

mission (CIMR) e opera na faixa 6425-7250 MHz, regido pela nota de rodapé 5.458 do 

artigo 5 do RR. A situação de partilha entre o FSS e o EESS está assegurada pelo facto 

de os satélites envolvidos terem sido notificados à UIT. 

Perante as considerações elencadas acima, a ANACOM entende que não será eficiente 

“resguardar”, segundo a Vodafone, a faixa de frequências por um período mínimo de 3 

anos, dado que a faixa só poderá eventualmente ser disponibilizada para IMT após as 

decisões da WRC-23 e após disponibilização pela indústria de equipamentos para a faixa, 

sendo apenas espectável que venha a ocorrer depois de estabilizado o enquadramento 

regulamentar da faixa. 



 

De notar que a ANACOM vem acompanhando os estudos que estão em desenvolvimento 

na UIT e na CEPT, participando no debate conducente às medidas de harmonização de 

espectro na Europa, as quais alicerçam as decisões nacionais de gestão de espectro, pelo 

que estas nunca são tomadas “ao arrepio do debate europeu/internacional”, conforme 

referido pela Vodafone. 

Sobre o processo de migração da TDT, a Vodafone refere que “[…] Portugal não pode 

reincidir em atribuições de faixas de espectro que não tomam em devida consideração as 

discussões internacionais de atribuição de tais recursos e que acarretarão consigo custos 

acrescidos e oportunidades perdidas, como aconteceu aquando da decisão de migração 

da rede TDT para a faixa dos 700 MHz em 2011”. A ANACOM esclarece que era então 

necessário libertar com celeridade a faixa dos 800 MHz, sendo que na altura a faixa abaixo 

dos 700 MHz se encontrava intensamente utilizada pelas redes analógicas de TV, pelo que 

colocar a TDT abaixo dos 700 MHz implicaria alterar uma enorme panóplia de emissores 

analógicos de TV, com a consequente ressintonia dos recetores por parte de grande parte 

da população. Logo, para a ANACOM essa opção foi afastada. Apesar deste tema não ser 

o objeto desta consulta, importa salientar que a presente situação não é de todo 

semelhante à da TDT, dado que a disponibilização da faixa para o FSS não vai impedir 

uma eventual identificação da mesma para IMT, conforme já referido acima.  

A ANACOM não põe em causa que existam vantagens potenciais que decorrerão da 

utilização futura da faixa em análise quer por parte dos sistemas RLAN, quer por serviços 

IMT. 

No entanto, a ANACOM não está em posição atualmente de se pronunciar sobre qual será 

a utilização futura da faixa, estando os estudos técnicos a decorrer nos vários fóruns 

internacionais (no caso do IMT), como notaram os diversos interessados e como foi sendo 

referido anteriormente.    

 

 

Entendimento “global” da ANACOM 

A presente decisão está a ser tomada em contexto de incerteza sobre a eventual 

identificação do espectro para IMT pela WRC-23, bem como as restrições associadas a 



 

esta identificação necessárias para assegurar a estabilidade regulamentar aos 

incumbentes (FS e FSS). 

Quanto aos desenvolvimentos futuros internacionais nesta faixa, incluindo uma eventual 

disponibilização da faixa para RLAN, a ANACOM não deixará de os ter em devida conta, 

para salvaguardar a gestão eficiente do espectro de radiofrequências. 

Notando que:  

1. Há um apoio alargado por parte dos interessados em relação à decisão de alteração do 

quadro nacional de atribuição de frequências (QNAF) sobre a disponibilização da faixa de 

frequências 6725-7025 MHz para estações terrenas do FSS; 

2. A partilha da faixa entre o serviço fixo e o fixo por satélite, ambos com estatuto primário, 

será regida através da atribuição de licenças radioelétricas no modo de acessibilidade 

plena, assegurando a proteção das consignações de frequências existentes de qualquer 

um dos serviços de radiocomunicações; 

3. Não foi manifestada qualquer oposição à disponibilização da faixa de frequências 6725-

7025 MHz para FSS por parte dos “defensores” da utilização futura desta faixa por sistemas 

RLAN; 

4. A criação das condições que permitem incluir Portugal no restrito número de países com 

estações terrenas NLES do sistema EGNOS, vai no sentido de concretizar as iniciativas 

estabelecidas pelo Governo para a implementação da estratégia Portugal Espaço 2030 e, 

com esta disponibilização de espectro para o FSS, a ANACOM incentiva o 

desenvolvimento do ecossistema espacial nacional. A instalação duma NLES na Madeira, 

a concretizar-se, será passível de gerar um benefício económico relevante para a região 

Autónoma e poderá reforçar o desenvolvimento de competências tecnológicas naquela 

Região; 

5. A disponibilização a nível nacional do intervalo 6725-7025 MHz para o FSS cria 

condições para que os agentes do ecossistema espacial português possam alavancar 

projetos de aplicações e serviços nas mesmas condições técnicas e regulamentares que 

outros países comunitários já possuem; 



 

6. A disponibilização deste espectro para o FSS não inviabilizará outros projetos 

enquadráveis noutros serviços de radiocomunicações, tendo presente as iniciativas que 

cada vez mais promovem uma partilha eficiente do espectro de radiofrequências, 

sobretudo em áreas mais congestionadas; 

7. A disponibilização do espectro 6725-7025 MHz para o FSS não acrescentará limitações 

técnicas ao IMT para além das que resultarem da WRC-23; 

E reconhecendo que, sem prejuízo dos potenciais benefícios futuros que poderão advir da 

implementação do IMT nesta faixa, estes têm de ser sopesados face aos benefícios 

imediatos que a presente decisão da ANACOM terá para o FSS, sendo que há um grau de 

incerteza relevante sobre se a faixa dos 6 GHz alta irá ser identificada para IMT na WRC-

23, e ainda que o seja, não é expectável que venha a afastar as outras utilizações que já 

estão contempladas (FS e FSS) e que são incumbentes, que dificilmente poderiam ser 

movidas para outras faixas, no curto/médio prazo, sem custos que seriam desproporcionais 

para os serviços em causa;  

Salientando que a disponibilização do espectro 6725-7025 MHz para o FSS não 

acrescentará limitações técnicas ao IMT senão as que resultarem da WRC-23 e, como tal, 

não deverá ser adiada a decisão de disponibilizar espectro para o FSS;  

Reconhecendo também que manter indisponível a faixa 6725-7025 MHz até serem 

conhecidos os resultados da WRC-23, traduzir-se-ia numa gestão ineficiente da utilização 

deste espectro, atentos os benefícios que esta utilização trará para o país e tendo também 

presente que já existe equipamento no mercado para viabilizar a utilização desta faixa por 

parte do FSS; 

A ANACOM entende que as pronúncias apresentadas não justificam qualquer 

alteração ao projeto de decisão que foi colocado em consulta pública, pelo que 

mantém a decisão de alterar o Quadro Nacional de Atribuição de Frequências no 

sentido de disponibilizar a faixa de frequências 6725-7025 MHz para utilização do 

FSS por “Estações terrenas do serviço fixo por satélite”, tal como explicitado no 

projeto de decisão de 13 de maio de 2021. 

  



 

4 CONCLUSÕES  

Ponderados os contributos recebidos e tendo presente os entendimentos incluídos nos 

pontos anteriores, a ANACOM entende que, sem prejuízo das alterações que decorrem da 

referência à consulta pública, não se justifica efetuar alterações ao projeto de decisão 

aprovado a 13 de maio de 2021. 

  



 

Anexo 1: Lista de respostas à consulta pública 

 

Respostas de interessados (8): 

1. Wi-Fi Alliance 

2. Omnispace LLC 

3. Eutelsat Madeira 

4. Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. (Vodafone) 

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

6. Ericsson Telecomunicações, Lda. (Ericsson) 

7. Huawei Technologies Portugal – Tecnologias de Informação, LDA (Huawei) 

8. Apple Inc., Broadcom Inc., Cisco Systems Inc., Facebook, Hewlett Packard Enterprise (HPE), 

Intel Corporation, Microsoft (“Empresas Tecnológicas”) 

 

Respostas desconsideradas 

Resposta em inglês (1): 

1. EMEA Satellite Operators Association (ESOA) 

Resposta fora do prazo (1): 

1. NOS Comunicações, S.A. (NOS) 

 


