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IIIINTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃO    
 
Foi publicada no dia 10 de Maio, em Diário 

da República, a Portaria n.º 157/2017 que 

alterou a Portaria n.º 378-D/2013, de 31 de 

Dezembro e, bem assim, aprovou as novas 

taxas devidas à Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM) pela utilização 

de frequências para os serviços de 

comunicações electrónicas terrestres e 

para os serviços móveis, que integram as 

denominadas “taxas de espectro”. 

 

Estas taxas, estando em causa o domínio 

público do Estado, têm sido revistas 

periodicamente nos últimos anos, sendo 

esta a sexta alteração à Portaria n.º 1473-

B/2008, de 17 de Dezembro, por forma a 

garantir a boa gestão dos recursos, a sua 

utilização eficiente e a reflectir o valor 

intrínseco do “espectro radioeléctrico” 

atribuído.  
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O espectro radioeléctrico corresponde ao 

conjunto de frequências associadas a 

ondas radioeléctricas, que se definem 

como as ondas electromagnéticas de 

frequência inferior a 3000 GHz e que se 

propagam no espaço sem guia artificial.  

 

A regulação deste acesso é efectuada pelo 

ICP – Autoridade Nacional da 

Concorrência (ICP-ANACOM), que não só 

planifica, atribui e supervisiona os 

recursos disponíveis, mas também cobra 

as diversas taxas associadas às ondas 

radioeléctricas.  

    

OOOO    ENQUADRAMENTO ENQUADRAMENTO ENQUADRAMENTO ENQUADRAMENTO LLLLEGALEGALEGALEGAL    
 

As taxas de espectro estão previstas no 

Decreto-Lei n.º 151- A/2000 de 20 de 

Julho (alterado pelos Decretos-Leis n.º 

167/2006, de 16 de Agosto, 264/2009, de 

28 de Setembro, pela Lei n.º 20/2012, de 

14 de Maio e pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 

de Dezembro) onde se estabelece, desde 

logo, o regime aplicável ao licenciamento 

de redes e estações de radiocomunicações 

e à fiscalização da instalação das referidas 

estações e da utilização do espectro 

radioeléctrico, bem como a definição dos 

princípios aplicáveis às taxas 

radioeléctricas, à protecção da exposição 

a radiações electromagnéticas e à partilha 

de infraestruturas de radiocomunicações. 

 

Aqui se prevê que deverão estar sujeitas 

ao pagamento de taxas, tanto a emissão 

de licença de rede e de estação de 

radiocomunicação, como a própria 

utilização do espectro radioeléctrico.  

A entrada em vigor da Lei das 

Comunicações Electrónicas (a qual veio 

transpor a Directiva n.º 2002/20/CE), 

concretizou, com maior profundidade, os 

fundamentos subjacentes à tributação da 

emissão das referidas licenças e da 

utilização do espectro radioeléctrico, 

prevendo um novo modelo de tributação 

da utilização deste último, nomeadamente, 

mediante a alteração da sua forma de 

cálculo.  

 

Visando dar cumprimento a esta nova 

metodologia de cálculo de taxas de 

utilização do espectro radioeléctrico – que 

passou a assentar no espectro atribuído, 

independentemente das bases de clientes 

dos operadores –, foi aprovada a Portaria 

n.º 1473- B/2008, de 17 de Dezembro, e 

que foi sucessivamente alterada pela 

Portaria n.º 567/2009, de 27 de Maio, pela 

Portaria n.º 1307/2009, de 19 de Outubro, 

pela Portaria n.º 291-A/2011, de 4 de 

Novembro, pela Portaria n.º 378.º D/2013, 

de 31 de Dezembro, pela Portaria n.º 296-

A/2013, de 2 de Outubro e, mais 

recentemente, pela já referida, e ora 

aprovada, Portaria n.º 157/2017, de 10 de 

Maio. 
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OOOO    CÁLCULO DAS TAXAS DECÁLCULO DAS TAXAS DECÁLCULO DAS TAXAS DECÁLCULO DAS TAXAS DE    ESPECTROESPECTROESPECTROESPECTRO    
 

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 

151- A/2000 de 20 de Julho, foi alterado o 

paradigma da tributação do espectro 

radioeléctrico. Até essa data, o modelo 

vigente visava, essencialmente, a 

cobertura dos encargos de fiscalização, 

enquanto este diploma procurou reflectir 

uma maior adequação entre o encargo que 

as taxas radioeléctricas representam para 

os titulares das licenças e o benefício que 

estes retiram da utilização das redes e 

estações de radiocomunicações e, bem 

assim, contribuir para uma mais eficiente 

utilização do espectro radioeléctrico.  

 

Em concretização do mesmo Decreto-Lei 

foram aprovadas as seguintes Portarias 

n.º 667-A/2001 e n.º 126-A/2005, 

assentando, então, a tributação no número 

de estações móveis. Este modelo assumia, 

no entanto, algumas deficiências, no que 

diz respeito à optimização dos recursos 

radioeléctricos disponíveis, porquanto, de 

certa forma, prejudicava os operadores 

mais eficientes e que conseguiam garantir 

o acesso a maior número de utilizadores.  

 

Este modelo foi, assim, alterado pela 

actual Lei das Comunicações Electrónicas 

e que só foi, verdadeiramente, 

concretizado pela referida Portaria n.º 

1473- B/2008, cuja abordagem adoptada 

para o cálculo destas taxas reside na 

tributação do espectro atribuído.  

 

Tal abordagem desincentiva a detenção de 

quantidades de espectro superiores às 

necessárias, na medida em que o custo 

suportado é independente do nível de 

utilização e penaliza comportamentos 

contrários ao bom funcionamento do 

mercado.  

 

De acordo com este modelo, o montante 

das taxas devidas pela utilização deve ser 

objectivamente justificado, transparente, 

não discriminatório e proporcional, 

devendo ter em consideração os 

objectivos da regulação e reflectir a 

necessidade de garantir a utilização 

óptima das frequências. 

 

No âmbito da taxa associada à utilização 

de frequências para os serviços de 

comunicações electrónicas terrestres, foi 

suprimida ainda a disposição na base da 

qual se previa a proporcionalidade da 

taxação de espectro, por área geográfica, 

caso a sua utilização se efectue apenas em 

parte do território nacional, situação que 

actualmente não tem cabimento no 

âmbito dos direitos de utilização de 

frequências dos operadores de serviços de 

comunicações electrónicas terrestres. 
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AAAA    ACTUALIZAÇÃO DAS TAXACTUALIZAÇÃO DAS TAXACTUALIZAÇÃO DAS TAXACTUALIZAÇÃO DAS TAXAS DE AS DE AS DE AS DE EEEESPECTRO SPECTRO SPECTRO SPECTRO 

AAAAPLICÁVEIS PELA PLICÁVEIS PELA PLICÁVEIS PELA PLICÁVEIS PELA PPPPORTARIA NORTARIA NORTARIA NORTARIA N....ºººº157/2017,157/2017,157/2017,157/2017,    DE DE DE DE 

MMMMAIOAIOAIOAIO    
    

Desde a aprovação do novo modelo de 

cálculo de taxas de utilização do espectro 

radioeléctrico que as taxas aplicáveis 

sofreram algumas oscilações. 

Inicialmente, a Portaria n.º 1473-A/2008, 

determinou a aplicação de uma taxa de € 

120 000/MHz ao espectro radioeléctrico 

atribuído para o caso do serviço móvel 

terrestre. A Portaria n.º 291-A/2011 

procedeu, entretanto, a uma diminuição 

destes valores, determinando a aplicação 

de uma taxa de € 60.000,00/MHz.  

 

Posteriormente, com a entrada em vigor 

da Portaria n.º 378- D/2013 procedeu-se a 

um novo aumento da taxa, passando o 

valor de referência associado às taxas de 

utilização de frequências para os serviços 

de comunicações electrónicas terrestres e 

para os serviços móveis a ser de € 

82.000,00/MHz. 

Agora, com a publicação desta Portaria n.º 

157/2017 procedeu-se a um aumento da 

taxa devida pela utilização de frequências 

designadas para serviços de 

comunicações electrónicas terrestres, 

passando a aplicar-se uma taxa de € 

90.800,00/MHz 

 
 

Lisboa, 9 de Junho de 2017 
 
Rogério M. Fernandes Ferreira 
Francisca Queiroz Vieira 
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