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Florinda Veiga

De: Reclamações/pedidos Informação/sugestões <info@anacom.pt>
Enviado: quarta-feira, 11 de Maio de 2016 16:35
Para: Perguntas / Requerimentos
Assunto: Resposta a REQUERIMENTOS.PERGUNTAS@AR.PARLAMENTO.PT  - Envio de 

Requerimento à anacom - autoridade nacional de comunicações - 
[XEO113940663:113451732] 

Anexos: rq75-xiii-1ei.pdf; ICP-S032942.pdf

Importância: Alta

 Ex.ma Senhora Chefe da Divisão de Apoio ao Plenário,  

  
Para os devidos efeitos, remete-se em anexo a resposta ao Requerimento registado com o número 
75/XIII/1EI, apresentado pelos Senhores Deputados. 
  
Com os melhores cumprimentos,  
  
Aida Oliveira  
Coordenadora do Serviço de Atendimento ao Público 

---------------------------------------------- 

Data de Entrada: Sexta-feira, 15 de Abril de 2016 12:49:20 

Para os devidos efeitos, tenho a honra de remeter a V. Exa o  
Requerimento apresentada/o por vários Senhores Deputados, registado com  
o n.º 75/XIII/1EI.  
Tendo em conta o Regimento da Assembleia da República, o prazo para  
resposta aos requerimentos é de 30 dias.  
 
Divisão de Apoio ao Plenário  

Para responder a esta mensagem, inclua, por favor, no texto ou no assunto da sua mensagem a(s) 
seguinte(s) referências:  
[XEO113940663:113451732]  

Pense no ambiente. Imprima o conteudo desta mensagem apenas se for absolutamente necessario. 

Este email e ficheiros em anexo sao confidenciais e destinados somente ao conhecimento e utilizacao da(s) pessoa(s) ou entidade(s) a quem foram 
enderecados. Se recebeu este email ou anexos por erro, ou a eles teve acesso nao sendo o destinatario, por favor elimine‐os contactando o remetente. 

Please consider the environment before printing this mail note. 

This email and files transmitted with it are confidential and intended for the sole use of the individual or organization to whom they are addressed. If you have 
received this email in error, please notify the sender immediately and delete it without using, copying, storing, forwarding or disclosing its contents to any other 
party. 

Autoridade Nacional de Comunicacoes http://www.anacom.pt 
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Exmo. Senhor 
Presidente da Assembleia da Republica 
Palacio de S. Bento 
1249-068 LlSBOA 

Sl referencia Sl comunicar;;ao 	 NI referencia Data 

ANACOM-S032942/20 16 f r ..as.. 2011 
AH011248/2016 - 102247 

Assunto: Mudanc;as na TOT espanhola - Requerimento 75/XIII/1 EI 

Na sequencia da comunicac;ao que nos foi remetida pela Oivisao de Apoio ao Plenario por mail 

de 15 de abril de 2016, com um requerimento subscrito por Oeputados do COS-PP sobre as 

obrigac;6es de cobertura das freguesias que impendem sobre os operadores de rede m6vel (n.o 

75-XIII-1.a_EI, em anexo), cumpre-nos informar 0 seguinte: 

Como nota previa, importa referir que 0 servic;o telef6nico m6vel, envolvendo a prestac;ao de 

servic;os de voz e/ou de acesso a Internet em banda larga, nao integra 0 servic;o universal. 

Como tal, nao existe a obrigac;ao de cobertura (da totalidade) do territ6rio e da populac;ao, 

independentemente da sua localizac;ao geografica. 

Sem prejufzo, e atendendo a existencia de varias freguesias tendencialmente sem cobertura de 

banda larga m6vel (BLlVI) , foram fixadas obrigac;6es de cobertura no Regulamento n.o 560

Al2011, de 19 de outubro (Regulamento do Leilao para a Atribuic;ao de Oireitos de Utilizac;ao de 

Frequencias nas Faixas dos 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz, 

adiante "Regulamento do Leilao Multifaixa") aos operadores que adquiriram direitos de 

utilizac;ao de frequencias nos 800 MHz (MEO - Servic;os de Comunicac;6es e Multimedia, S.A 

(MEO); I\lOS - Comunicac;6es, S.A (NOS) e Vodafone Portugal - Comunicac;6es Pessoais, 

S.A. (Vodafone)) . 

Com vista a concretizac;ao das obrigac;6es de cobertura, a ANACOM publicou, em 09.11.2012, 

a lista 1 de 480 freguesias onde os operadores deverao disponibilizar servic;os de BLM. Note-se 

, Disponivel em: http://www.anacom.pVrender.jsp?contentld=11428921t.VtlA3U-0670 

ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicatroes 
Av. Jose Malhoa,12 
1099-017 LlSBOA 
Telefone +351217211000. Fax +351217211001 
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http://www.anacom.pVrender.jsp?contentld=11428921t.VtlA3U-0670
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que, ap6s diversas diligencias processuais, designadamente a escolha por parte dos 

operadores das freguesias contidas na lista, a ANACOM, por deliberac;ao de 22.08.20132, 

determinou a integrac;ao das referidas obrigac;6es de cobertura (na sua componente 

geogrMica) nos titulos que consubstanciam os direitos de utilizac;ao de frequencias de cada 

operador. 

Posteriormente, em 21.03.20143
, a ANACOM aprovou, ap6s consulta publica e audiencia 

previa dos interessados, a metodologia subjacente a fixac;ao da velocidade de referencia 

associada as obrigac;6es de cobertura na faixa de frequencias dos 800 MHz, nos term os do n.o 

6 do artigo 34. 0 do Regulamento do Leilao Multifaixa, e a sua revisao, nos term os do n.o 7 do 

mesmo artigo. 

Mais recentemente, em 03.03.20164
, ap6s analise dos dados relevantes transmitidos pelos 

operadores, respetiva consulta publica e audiencia previa dos interessados, a ANACOM 

aprovou a decisao final relativa a determinac;ao da velocidade de referencia associ ada as 

obrigac;6es de cobertura a que cada empresa fica sujeita na faixa de frequencias dos 800 MHz. 

A este respeito releva-se que nao foi fixada uma velocidade de 30 Mbps, atendendo a que ficou 

estabelecido no Regulamento do Leilao Multifaixa que a velocidade de referencia usada para 

efeitos das obrigac;6es de cobertura deve corresponder a velocidade mais elevada associ ada 

as ofertas comerciais subscritas pelos clientes de cada operador situados no quartil inferior 

dessas ofertas, ou seja a velocidade em causa depende das ofertas disponibilizadas por cada 

operador e dos clientes que subscrevem essas ofertas. 

No que respeita ao cumprimento destas obrigac;6es de cobertura, faz-se notar que, em 

conformidade com 0 disposto nos artigos 34. 0 e 35. 0 do Regulamento do Leilao Multifaixa, 0 

cumprimento das referidas obrigac;6es ficou dependente da data de notificac;ao pela ANACOM 

do fim das restric;6es a que ficou sujeita a faixa dos 800MHz5
. 

A este respeito releva-se ainda que, as restric;6es em causa, para alem de se referirem as 

condic;6es tecnicas/restric;6es a que esteve sujeita a utilizac;ao da faixa dos 800 MHz que 

2 Disponivel em hltp:liwww.anacom.ptlrendeqsp?contentJd=1171334#VtlSDk-0670 

3 DisponiveJ em http://www.anacom.ptlrender.jsp?contentJd=1194253#.VtlSPk-0670 
4 DisponiveJ em http://WW1N.anacom.ptirender.jsp?contentJd=1380320#.Vvz-ren2a70 

5 No anexo J do ReguJamento do Leilao MuJtifaixa e referido que: "As caracteristicas tecnicas das estac;:oes que operam em 
Espanha e Marrocos constam do Acordo de Genebra (ITU GE06)'. Este facto determina que nao pode ser assegurada a 
protecc;:ao contra interferfmcias nas estac;:oes instaladas nas zonas de influfmcia daquelas emissoes. De notar que, em 
Espanha, a emissao das estac;:oes do servic;:o de Radiodifusao tera lugar, no maximo, ate 31 de Dezembro de 2014. 
Adicio"nalmente as estac;:oes instaladas em Portugal nao poderao provocar interferencias nas estac;:oes do servic;:o de 
radiodifusao televisiva de Espanha e Marrocos." 

http://WW1N.anacom.ptirender.jsp?contentJd=1380320#.Vvz-ren2a70
http://www.anacom.ptlrender.jsp?contentJd=1194253#.VtlSPk-0670
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decorriam da aplicac;ao da Decisao da Comissao Europeia n.o 2010/267/UE , de 6 de mai06 , 

tambem decorriam do Acordo de Genebra (UIT GE06) , relativo ao servic;o de radiodifusao 

terrestre, e outros, nas faixas de frequencias 174-230 MHz e 470-862 MHz, envolvendo neste 

contexto as emiss6es de Espanha e de Marrocos. 

Adicionalmente, e de salientar que 0 processo de concretizac;ao das obrigac;6es de coberturas, 

conforme ja referido, terminou apenas com a aprovac;ao da deliberac;ao de 03.03.2016. 

Neste contexto, e de acordo com 0 estipulado no Regulamento do Leilao Multifaixa, as 

obrigac;6es de cobertura vigoram apos a notificac;ao aos operadores, pela ANACOM, do fim das 

restric;6es tecnicas existentes a operac;ao na faixa dos 800 MHz, 0 que foi efetuado em 

10.03.2016 na sequencia de decisao da mesma datal . Apos esta data os operadores tem de 

cumprir as obrigac;6es de cobertura em causa no prazo de 6 meses e de um ano, 

respetivamente para 50% e 100% das freguesias referidas. 

Nota-se que, para este efeito, consideram-se como cobertas as freguesias sempre que seja 

disponibilizado um servic;o de BLM que cubra, pelo menos, a sede da respetiva junta de 

freguesia. 

Para alem do referido a respeito das obrigac;6es de cobertura impostas ao abrigo do 

Regulamento do Leilao Multifaixa, importa ainda relevar que adicionalmente a essas 

obrigac;6es, e no ambito de um processo completamente diferente, relativo a renovac;ao dos 

direitos de utilizac;ao de frequencias atribuidos na faixa 2100 MHz a MEO, NOS e Vodafone, a 

ANACOM recentemente entendeu que, por existirem outras areas geogrMicas e populac;6es 

com dificuldades na utilizac;ao dos servic;os moveis, era oportuno e adequado rever as 

obrigac;6es associadas a estes direitos de utilizac;ao de frequencias , tendo aprovado uma 

decisao a esse respeito , em 18.02.20168 . 

Nessa decisao, a ANACOM fixou obrigac;6es adicionais de cobertura que abrangem 588 

freguesias que foram identificadas como potencial mente sem BLM (e que acrescem as 480 

freguesias ja tinham sido identificadas no ambito do Leilao Multifaixa). 

Cad a urn dos operadores moveis devera cobrir 196 dessas freguesias, considerando-se para 

esse efeito que as freguesias se encontram cobertas sempre que seja disponibilizado a 75% da 

6 Relativa a harmoniza9ao das condi90es tecnicas de utiliza9ao da faixa de frequencias de 790-B62 MHz por sistemas 
terrestres capazes de fornecer servi90s de comunica90es eletr6nicas na Uniao Europeia. 

7 Dispon ivel em http://www anacom.pUrender-isp?contentld: 13BOB34#. VvzB5-n2a 70 
8 Disponivel em: http://www anacom.pUrender jsp?contentld=1372200# Vp5ybOBisZU 

http://www
http://www
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popula~ao de cada freguesia um servi~o de BLM que permita uma velocidade de transmissao 

de dados de 30 Mbps (velocidade maxima de download). Os operadores disp6em do prazo de 

um ano, contado da notifica~ao desta decisao (18.02.2016), para comunicar a ANACOM 0 

acordo de distribui~ao de freguesias, cuja homologa~ao compete a esta Autoridade . 

Considerando que estas obriga~6es adicionais de cobertura estao associadas a renova~ao dos 

direitos de utiliza~ao de frequencias, e por essa razao, apenas entrarao em vigor nas 

respetivas datas de renova~ao, que ocorrerao em meados de 2018 (22 de abril no caso da 

MEO, 6 de maio no caso da Vodafone e 5 de junho no caso da NOS), e que foi fixado 0 prazo 

de um ana para 0 seu cumprimento, e expectavel que 56 em 2019 a totalidade das 588 

freguesias que integram as referidas obriga~6es estejam cobertas. 

Com os melhores cumprimentos, 

Fa,ima BarrM 
Presidenle oc ~o"5elh••• AdmlOl6l1 .... ;f~ 
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Assunto: Mudangas na TOT espanhola 

Oestinatario: Anacom - Autoridade Nacional de Comunicag6es 

Ex. mo Sr.G Presidente da Assembleia da Republica 

Considerando que: 

1 - A TOT espanhola ocupava as frequencias destinadas a rede movel portuguesa 3G e 4G . 

Posto isto, cedo se soube que aquele pais teria que abandonar as frequencias usadas , 

permitindo-se assim que Portugal pudesse avangar com 0 seu projeto de melhoria da rede 

movel nacional e capacitagao da mesma para a transmissao de dados por via das novas 

gerag6es tecnologicas. 

2 - Em abril de 2015, Espanha, em consonancia com 0 estabelecido com as autoridades 

nacionais, mas derrapando no tempo estabelecido, acabou por notificar as autoridades 

portuguesas com a informagao de que a TOT ja nao estava a ocupar as faixas destinadas as 

redes moveis de nova geragao (em Portugal). 

3 - Oesde essa data Portugal esta em condig6es de poder melhorar as redes moveis nacionais, 

avangando com a implementagao da rede 3G e 4G que, em mais de 480 freguesias raianas, 

ficou por concretizar. 

4 - 0 atraso na melhoria tecnologica nas redes moveis das freguesias fronteirigas acabou, 

assim, por limitar 0 acesso daquelas populag6es a uma internet move I com indices minimos de 

qualidade. 

5 - Segundo noticias vindas a publico a ANACOM determinou um prazo de 6 meses para que 

as redes de telecomunicag6es moveis avancem com a concretizagao da rede 3G e 4G em 50% 

das 480 freguesias afetadas pelo atraso espanhol na TOT. 

6 - Com 0 abandono, por parte de Espanha, das frequencias entre os 790 MHz e os 862 MHz, 

retoma-se 0 projeto de crescimento da banda larga movel nacional que, de acordo com dados 

tecnicos da propria ANACOM , deve permitir velocidades maximas de download ate 30Mbps. 



Assim: 

Tendo em conta 0 disposto no artigo 156.°, alfneas d) e e) da Constituic;:ao, e as normas 

regimentais aplicaveis , nomeadamente 0 artigo 229.°, n.o 3 do Regimento da Assembleia da 

Republica , que fixa em 30 dias 0 limite do prazo para res posta; 

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados , vem por este meio requerer a Autoridade 

Nacional de Comunicac;:6es , por intermedio de Vossa Excelencia, nos termos e fundamentos 

que antecedem, respostas as segu intes perguntas: 

1 - Das freguesias portuguesas , ja cobertas pela rede de 3G e 4G, quantas estao a alcanc;:ar 

velocidades ate 30 Mbps? 

2 - Considerando que com a libertac;:ao das ondas hertzianas, que ocupam 0 espectro entre os 

790MHz e os 862M Hz, estamos em condic;:6es de avanc;:ar com a concretizac;:ao da rede 3G e 

4G em todo 0 pais , qual foi 0 periodo de tempo que a ANACOM estabeleceu para que as 

empresas de telecomunicac;:6es possam concluir este processo de modernizac;:ao da rede? 

Palacio de Sao Bento, quinta-feira, 14 de Abril de 2016 

Deputado(a)s 

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP) 

HELDER AMARAL(CDS-PP) 

Nos tarmos do Despacho n.o 1fXllI , de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da Republica, publicado no DAR, \I S-E, n.o 1, de 30 de outubro 

de 2015, a competencia para dar seguimento 80s requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.0 do RAR, esta delegada nos Vice

Presidentes da Assembleia da Republica. 


