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O 
leilão das faixas de fre-
quência terminou e 
muitas análises têm sido 
feitas sobre os seus re-
sultados, mas estas têm-
-se debruçado sobre os 
aspetos económicos, ne-

gligenciando os aspetos técnicos que 
vão contribuir para a qualidade de 
serviço que será prestada pelos opera-
dores. Mas a tecnologia tem impacto 
nesta qualidade de serviço e os resul-
tados do leilão mostram que ela não 
será igual entre todos os operadores.

Este leilão contribuiu, de facto, para 
o aumento da concorrência entre os 
operadores que prestam serviços de 
comunicações móveis: o espectro (fai-
xas de frequências) para este tipo de 
comunicações, que tem sido partilha-
do até agora por três operadores, vai 
passar a sê-lo por seis. Acontece que 
o espectro adquirido pelos vários ope-
radores não é igual entre si, e é aí que 
reside o impacto da tecnologia, pois 
esta diferença no espectro vai implicar 
que as velocidades de transmissão de 
dados máximas disponibilizadas sejam 
diferentes.

Em 5G (assim como em 4G), a ve-
locidade de transmissão é proporcio-
nal à largura da banda de frequên-
cias disponível, ou seja, nas faixas de 
frequências leiloadas a velocidade de 
transmissão máxima de 2 Gbps (giga-
bit por segundo) consegue-se com uma 
largura de banda de 100 MHz, e uma 
largura de banda menor conduzirá 
proporcionalmente a uma velocidade 
menor; uma redução até 20% nesta 
banda (80 MHz) é aceitável, mas uma 
redução maior não possibilita a oferta 
de serviços de 5G com qualidade. As 
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Leilão 5G: mais concorrência, entre 
‘autocarros de turismo’ e ‘tuk-tuks’

faixas de frequências em leilão para 
o 5G foram as de 0,7 GHz e 3,6 GHz 
(as outras são para a instalação de sis-
temas de comunicações móveis das 
gerações anteriores), que se comple-
mentam entre si: a de 0,7 GHz possui 
uma menor capacidade, mas possibili-
ta uma cobertura extensa (até dezenas 
de quilómetros); a de 3,6 GHz possui 
uma muito menor cobertura (até cerca 
de um quilómetro), mas possibilita 
uma capacidade muito maior devido à 
largura de banda associada.

Na faixa de 0,7 GHz está disponível 
uma largura de banda de 30 MHz, 
licitada na totalidade por dois dos três 
operadores existentes (NOS e Voda-
fone), isto é, 10 MHz para cada um, 
tendo o outro (MEO) licitado apenas 
metade, permitindo assim aos utiliza-
dores atingir uma velocidade máxima 
de 0,2 Gbps. Como esta faixa privilegia 
a cobertura, não é diferenciadora do 

5G para as gerações anteriores em ter-
mos de velocidades (aliás, esta largura 
de banda de 30 MHz é igual à do 4G).

É na faixa de 3,6 GHz que o 5G vem 
fazer a diferença e que vai possibili-
tar os serviços disruptores que têm 
sido apresentados. Esta faixa tem 
uma largura de banda de 400 MHz, 
dos quais 100 MHz estão reservados 
até 2025, pelo que o início imediato 
de serviço só pode ser feito com 300 
MHz. Um dos operadores existentes 
(NOS) obteve 100 MHz, o que lhe irá 
possibilitar fornecer à velocidade má-
xima de 2 Gbps, enquanto os outros 
dois (MEO e Vodafone) obtiveram 90 
MHz, permitindo a oferta de 1,8 Gbps. 
Dos outros três operadores estreantes 
(Dense Air, Dixarobil e NOWO), ape-
nas um (NOWO) obteve frequências 
nesta banda, 20 MHz, tendo o espectro 
na banda reservada sido repartido en-
tre eles. Uma largura de banda de 20 

MHz possibilita velocidades máximas 
de 0,4 Gbps, o que está equiparado ao 
que pode ser fornecido com o 4G (em 
que os operadores têm 20 MHz cada 
um na faixa equivalente de 2,6 GHz). 
Verifica-se assim que entre os seis ope-
radores saídos deste leilão existem 
de facto apenas dois grupos: um que 
possui largura de banda que permi-
te fornecer velocidades compatíveis 
com os objetivos de 5G e outro com 
larguras de banda menores, que irão 
disponibilizar velocidades similares ou 
pouco maiores que as do 4G.

Qual a importância das velocidades? 
O 5G posiciona-se para fornecer servi-
ços a empresas, e não a consumidores; 
para além de velocidades muito maio-
res, o 5G oferece latências (atraso na 
transmissão da informação entre os 
extremos de comunicação) muito mais 
baixas do que os sistemas anteriores 
e uma capacidade de conectividade 
(número de terminais que podem es-
tar ligados à rede) muito maior. Estas 
duas últimas características são cla-
ramente vocacionadas para serviços 
empresariais (desde a indústria 4.0 à 
saúde, englobando transportes, cida-
des inteligentes e agricultura, entre 
outros). Mas a velocidade elevada é 
a característica que vai ter impacto 
nas empresas e nos consumidores — o 
aparecimento de óculos de realidades 
virtual e aumentada que vão necessi-
tar destas velocidades elevadas para 
poderem funcionar com a qualidade 
de experiência desejável.

Em conclusão, relativamente ao re-
sultado do leilão do 5G, irá ter que 
escolher que meio vai usar para trans-
portar os seus dados entre um ‘auto-
carro de turismo’ e um ‘tuk-tuk’.
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Capital de Risco por Rodrigo de Matos

E
ncerrou ontem a Cimeira 
do Clima COP26. Procura-
ram-se definir medidas e 
encontrar comprometimen-

tos para o futuro que possam con-
tribuir para um desenvolvimento 
mais sustentável. Pode não ter sido 
muito mediatizado, mas a questão 
do palmar também esteve presente 
e envolveu África. Não que o conti-
nente seja um destacado produtor 
de óleo de palma e vandalize as 
suas florestas para serem substituí-
das pelo palmar. Estamos a falar 
em 3,5% a nível mundial. Isso é 
sobretudo com a Ásia. O óleo de 
palma tem múltiplos usos, desde 
alimentos a produtos de limpe-
za, cosméticos ou ainda para o 
biocombustível. Mas isso exige 
extensas áreas e tem sido feito 
à custa da desflorestação, o que 
contribui para as alterações climá-
ticas e faz perigar os ecossistemas 
de fauna e flora. Mas como é uma 
atividade económica que envolve, 
a par de grandes empresas inter-
nacionais, milhares de pequenos 
produtores locais, a questão de se 
saber como praticar o seu cultivo 
de forma sustentável é óbvia. Foi 
assim que em Marrocos, em 2016 
e durante a COP22, foi assinada a 
Declaração de Marraquexe, um 
acordo regional africano sobre o 

desenvolvimento sustentável no 
sector do óleo de palma e que está 
subscrito por nove países e um es-
tado da Nigéria. A sua implementa-
ção está a cargo da Tropical Forest 
Alliance’s Africa Palm Oil Initiative 
(APOI). No dia 6, em plena COP26, 
ministros daqueles países fizeram 
declarações sobre a aplicação da 
Declaração de Marraquexe. Não 
integra aquela plataforma São 
Tomé e Príncipe, mais conhecido 
pela plantação de cacau. Na verda-
de, deveria ter escrito apenas São 
Tomé. Não se trata de um apelo 
ao separatismo. Trata-se apenas 
de explicar que o Governo central 
deste país assinou um contrato de 
concessão à Agripalma em 2009, 
uma empresa de capitais maiorita-
riamente belgas e com uma peque-
na quota do Estado são-tomense, 
prevendo 5000 hectares de cultivo 
à custa de desflorestação (5% da 
superfície do país). O surpreen-
dente desta história é que ele se 
tinha comprometido com o inves-
tidor em conceder 1272 hectares 
na Região Autónoma do Príncipe. 
Esta faz parte da Rede Mundial das 
Reservas da Biosfera da UNESCO. 
O seu Governo, na altura liderado 
por José Cassandra, recusou e não 
cedeu às pressões. Só se lhe pode ti-
rar o chapéu! E hoje, num país que 
tem um potencial enorme no culti-
vo do cacau, fica-se de boca aberta 
quando se lê (“Observador”) que, 
em 2020, o país exportou em quan-
tidade o dobro de óleo de palma 
face ao cacau mas, em valor, isso 
representou metade, 3,2 milhões 
de euros contra 5,8 milhões! E a 
seguir, o petróleo?

Professor do ISEG/ULisboa

São Tomé, 
COP26  
e óleo  
de palma

Ecossistemas como  
os de São Tomé e Príncipe 
são incompatíveis  
com o palmar extensivo


