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Preâmbulo
As tecnologias e sistemas para serviços de voz e transferência de dados sem ﬁos utilizam o
espectro radioelétrico, um recurso público único e cada vez mais relevante como base de
apoio ao progresso técnico e ao desenvolvimento socioeconómico. O espectro é um bem
comum sendo a ANACOM a autoridade incumbida da sua gestão e supervisão
salvaguardando e desenvolvendo a sua utilização através de estudos e experimentação.
Este Guia pretende balizar a compreensão do tema da eco-segurança das redes móveis, isto
é, o seu impacto na saúde humana e no equilíbrio ambiental. Para tal, este trabalho revê,
atualiza e expande a anterior análise (publicada em 2020)1. O presente documento incide
novamente sobre campos eletromagnéticos (CEM), uma matéria sempre atual e sujeita a
novos desaﬁos. O dinamismo das redes móveis e dos estudos acerca dos CEM associados
implicam um trabalho contínuo da ANACOM.
Este Guia pretende assim ser um testemunho desse trabalho contínuo, bem patente nos
vários projetos que a ANACOM tem recentemente desenvolvido e apoiado, nomeadamente:
• nas medições de CEM das redes 5G em ensaios técnicos (publicado em 2021 - ver
Figura 1, em antecipação da conclusão do “Leilão 5G”)2;
• na veriﬁcação do espectro nos 700 MHz após migração da TDT (relatórios publicados
em 2021)3;
• na participação da ANACOM nas operações internacionais de testes que consistiram
na maior utilização experimental de drones em Portugal (REP (MUS) 20214);
• e no apoio ao congresso da URSI5 subordinado ao tema Sustentabilidade Ambiental no
Uso do Espectro Radioelétrico6, contribuindo assim para trazer evidência cientíﬁca para
junto da discussão dos grandes temas contemporâneos e facilitar o clima de conﬁança
para a implementação do 5G.
Todos estes esforços práticos das equipas da ANACOM no terreno, bem como a promoção
que se vem empreendendo do conhecimento teórico e empírico dos fenómenos ligados ao
espectro são fundamentais para garantir que Portugal continua a posicionar-se com um
caso de excelência na governança do espaço de radiofrequências.
1 Disponível em Guia ''Redes móveis e saúde - factos, dados e desaﬁos''.
2 Disponível em Estudo sobre medições de campos eletromagnéticos, redes 5G em ensaios técnicos.
3 Disponível em ANACOM assegura a usabilidade de faixas pioneiras do 5G na região norte após a migração da TDT e ANACOM
assegura a usabilidade de faixas pioneiras do 5G nos Açores e na Madeira após a migração da TDT.

4 Disponível em ANACOM colabora com a Marinha Portuguesa em exercício da NATO em Tróia.
5 União Radiocientíﬁca Internacional (URSI - Comité português).
6 Disponível em Evento: 15.º Congresso do Comité Português da URSI ''Sustentabilidade ambiental no uso do espectro radioelétrico''
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e Notícia: 15.º Congresso do Comité Português da URSI ''Sustentabilidade ambiental no uso do espectro radioelétrico''.

Preâmbulo
Neste Guia são respondidas 22 questões (14 são novas, e somam-se às 8 pré-existentes) e são
abordados tópicos emergentes relacionados com segurança das redes de comunicações
eletrónicas e sustentabilidade ambiental. Estes novos assuntos-problema somam-se aos 8 que
já existiam e que tinham sido tratados anteriormente, e cujas respostas são agora
completadas, consolidadas e atualizadas com elementos entretanto disponíveis para Portugal
e internacionalmente. O relatório conta ainda com 10 caixas temáticas que expandem alguns
assuntos especíﬁcos, assim como 29 Figuras que ilustram alguns dos pontos levantados. No
ﬁnal está disponível um Glossário que faz o inventário de 15 conceitos-chave e instituições
de referências.

Guia ''Redes Móveis e Saúde - factos, dados e desaﬁos'' (junho, 2020)

Neste guia, a ANACOM apresenta informação sobre os possíveis efeitos da quinta geração móvel (5G) na saúde,
acompanhando o intenso debate em Portugal e na cena internacional sobre esta matéria.
Este documento enquadra a discussão dos padrões de segurança e a sua expressão no caso nacional e aborda
um conjunto de questões-chave e as respetivas respostas e indica as fontes para o seu desenvolvimento.

Figura 1: Guia Redes Móveis e Saúde
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risco?
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Q22: Qual o impacto do 5G na sustentabilidade ambiental?
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Introdução
As modernas tecnologias de comunicação, nomeadamente as de rádio, resultam dos
progressos alcançados na fronteira do conhecimento na ciência e engenharia. Estamos a viver
uma revolução destas tecnologias, o que desaﬁa os métodos tradicionais de aprendizagem, de
análise e de ação. Com um potencial de desenvolvimento muito amplo, as inovações nesta
área estão, e devem permanecer, sob escrutínio dado que são muitas vezes associadas a
dúvidas ou controvérsias sobre a sua segurança e o impacto no ecossistema global.
A sensibilização para as interações dinâmicas entre sistemas societais e ecológicos e a
descoberta de formas de regular estes sistemas interligados é, obviamente, um sempre
renovado desaﬁo.
Os reguladores das comunicações surgem precisamente para, além de criarem e deﬁnirem as
soluções de enquadramento dos mercados e metodologias de seguimento que permitam a
introdução de novas tecnologias rádio, parametrizar oportunidades técnicas com grande
utilidade para o aparelho produtivo nacional, mas também com efeitos muito concretos no
dia-a-dia das pessoas e na sua interação com o meio.
A ANACOM entende o seu trabalho como sendo baseado num compromisso de transparência,
num acompanhamento permanente e consistente da revolução dos sistemas sociotécnicos e dos
modelos de negócio. Para isso investe em capacidades operacionais autónomas, na qualidade
de investigação própria e na soﬁsticação da instrumentação empenhada. Estas valências são
aqui dirigidas explicitamente a matérias de eco-segurança no caso das comunicações móveis
(Caixa 1)7. A construção de um entendimento sobre os vários temas relevantes organiza-se
neste documento em torno de 22 questões orientadoras.

7 Numa lógica de safety, não de security.
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C01

Os vários “Gs” das comunicações
eletrónicas sem ﬁos

A implementação das redes móveis disponíveis aos cidadãos em geral teve início em Portugal a
partir da década de 1980. Os vários movimentos expansivos destas redes estão associados ao
fortalecimento das competências da autoridade que em Portugal regula, supervisiona e ﬁscaliza o
espectro (a ANACOM foi fundada em 1989 como ICP – Instituto de Comunicações de Portugal).
A primeira geração, analógica (1G), consistiu na introdução comercial da voz sem ﬁos. As
comunicações móveis digitais tiveram início nos anos 90, com o surgimento da segunda geração
móvel (2G), que permitiu a massiﬁcação das comunicações de voz e a possibilidade de se enviarem
pequenos pacotes de dados (as mensagens curtas de texto conhecidas como Short Message Service SMS) num ambiente de mobilidade. Em 2000, surge a terceira geração móvel (3G), e com ela a
introdução de serviços mais amplos baseados no tráfego de dados (acesso à Internet móvel). De
início, as velocidades eram limitadas e as aplicações pouco desenvolvidas, tendo sido reforçadas à
medida que esta tecnologia evoluiu. Com a procura crescente por serviços digitais mais rápidos,
surgiu a quarta geração móvel (4G) e, com ela, a massiﬁcação do acesso à Internet e da utilização de
terminais mais soﬁsticados e multi-propósito (smartphones, tablets, smartwatches, etc.).
Em 2020, com o lançamento de um leilão de espectro contendo faixas aptas a essa e outras
tecnologias surge a oportunidade para a quinta geração móvel – 5G – em Portugal (ver Glossário).
O leilão terminou no dia 27 de outubro de 2021 criando assim as condições para a disponibilização
comercial do 5G em Portugal, através dos tradicionais operadores móveis mas também de novos
entrantes.
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Q1

Os diversos “Gs” têm gerado debate
na esfera pública?

Todas as tecnologias modernas apresentam benefícios e têm efeitos criativos que se
multiplicam na sociedade. Mas a introdução de inovações tem também custos e aspectos
negativos, pois desarticulam as ordens estabelecidas e dão lugar a novos riscos. No caso das
telecomunicações as preocupações com eventuais riscos surgiram mais expressivamente com
o triunfo do 2G pois os utilizadores passaram a conviver com regularidade com novos
equipamentos pessoais.
Para saber mais: Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation.
A introdução desta nova geração móvel (5G) estimula um debate em Portugal e a nível
internacional, levantando interrogações sobre os possíveis efeitos na saúde e no ambiente. A
perceção pública do risco sobre os efeitos provenientes dos campos eletromagnéticos
(CEM) tem sido considerada desde a década de 1990, quando a utilização de redes móveis
se tornou mais expressiva em sociedade. Neste contexto, têm sido desenvolvidos diversos
estudos concretos para estabelecer um diálogo sobre o impacto das mais recentes tecnologias
e dos serviços de telecomunicações.
Para saber mais: Tecnologia 5G tem riscos para a saúde?
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Q2

Que factos são conhecidos? Quais
os últimos dados? Que desaﬁos
subsistem?

O 5G na agenda internacional
Este Guia pretende balizar a discussão sobre as redes 5G com um conjunto de pontos de
referência que permitam respostas baseadas em conhecimento. Enquadra a discussão dos
padrões de segurança e a sua expressão no caso nacional. Aborda um conjunto de
questões-chave e as respetivas respostas, as quais nem sempre são fechadas, indicando as
respetivas fontes para o seu aprofundamento.
Em 1998, a Comissão Internacional de Proteção contra Radiação Não-Ionizante (ICNIRP),
organização sem ﬁns lucrativos, constituída por cientistas e oﬁcialmente reconhecida pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), publicou diretrizes para proteger o corpo humano
contra efeitos da exposição a CEM de frequências de rádio. Para as adaptar aos últimos
avanços tecnológicos, como o 5G, o ICNIRP atualizou-as, em março de 2020 8, com base nas
evidências cientíﬁcas disponíveis.
A situação em Portugal
As faixas de frequências disponíveis para o 5G em Portugal, na sequência do Regulamento do
Leilão das faixas relevantes para o 5G e para o desenvolvimento global das comunicações
móveis em Portugal, já foram utilizadas no passado, seja por redes móveis de outras gerações
ou por outro tipo de sistemas (como Televisão Digital Terrestre - TDT), como o Acesso Banda
Larga sem ﬁos – BWA). É certo que agora estes recursos espectrais vão suportar novos
serviços, contudo estas não podem ser consideradas “novas” faixas de frequência ou
desconhecidas do ponto de vista da sua utilização.
O processo de consulta pública sobre o 5G foi bastante participado em Portugal, consagrando
o ano de 2020 como o mais destacado de sempre da história da ANACOM em termos de
contributos recebidos a projetos de decisão (Figura 2)9.

8 Disponível em RF EMF Guidelines 2020.
9 Disponível em A experiência portuguesa em consultas públicas divulgada no Brasil.
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Figura 2: Número médio de pronúncias em consultas públicas recebidas pela ANACOM (2000-2020)
Fonte: Dinâmica e Estrutura das Consultas Públicas: A regulação das comunicações em Portugal, 1998-2020

Para saber mais: ANACOM aprova projeto de Regulamento do Leilão das faixas relevantes
para o 5G e para o desenvolvimento global das comunicações móveis em Portugal.
Vigilância como missão
A conformidade das tecnologias do 5G com os referenciais ICNIRP garante um alto nível de
proteção para a saúde humana e equilíbrio ecológico. A ANACOM, nas suas funções de
supervisão e ﬁscalização, continua a zelar pelos padrões no sector, incluindo a dimensão da
segurança humana. Para a Direção-Geral da Saúde (DGS), a autoridade de Saúde Pública em
Portugal, os limites de exposição a ondas de rádio devem estar em conformidade com os
referenciais do ICNIRP.
Cooperação inter-institucional
A ANACOM participa ativamente nos trabalhos desenvolvidos no BEREC e no RSPG, duas
organizações internacionais de que é parte integrante nas áreas da regulação e espectro
(ver lista de organizações), as quais têm sublinhado a importância de informação transparente
e neutra para esclarecimento da opinião pública em questões relacionadas com as tecnologias
rádio, incluindo as metodologias de medição.
A este respeito foi publicada em 2020 a posição comum do RSPG e do BEREC sobre assuntos
relacionados com CEM. Esta posição abordou a difusão de desinformação associando
COVID19 e implementação 5G. O documento publicado propõe uma ênfase no diálogo e
numa capacitação para a compreensão pública do risco (Caixa 2).
Para saber mais: Opinions & main deliverables.
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C02

ANACOM junta-se à posição pública
internacional a favor de se dar a
devida atenção às dimensões de
eco-segurança no 5G

Num documento conjunto, o RSPG e o BEREC estabeleceram informações públicas precisas sobre
a nova tecnologia e sua interação com campos eletromagnéticos (CEM), que são fundamentais para
a aceitação bem sucedida das redes 5G. Como parte do tratamento de informações erróneas sobre
CEM e 5G, que podem atuar como uma barreira à implantação de redes 5G, o RSPG e BEREC
manifestaram as seguintes posições:
- o ICNIRP fornece limiares atualizados e baseados em análise cientíﬁca;
- novas metodologias de medição aplicáveis ao 5G devem ser exploradas;
- os serviços e equipamentos 5G devem ser monitorizados;
- informação transparente, factual e neutra deve ser disponibilizada ao público;
- as preocupações dos cidadãos devem ser integradas à medida que o 5G se difunde.
Fonte: BEREC and RSPG adopt joint position paper on spectrum-related EMF issues.
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Q3

Estão deﬁnidos limites de segurança
para os campos eletromagnéticos
(CEM)?

Sim. Existem valores de referência deﬁnidos internacionalmente que estabelecem os limites
da exposição aos CEM. O limite máximo deﬁnido inclui uma substancial margem de
segurança (cerca de 50 vezes abaixo do limiar em que se demonstraram existir alguns efeitos
resultantes da exposição), de forma a proteger as várias formas de vida. Todas as estações de
radiocomunicações, incluindo as estações do 5G, têm de cumprir com os limites deﬁnidos.
Para saber mais: RF EMF Guidelines 2020.

Q4

Os referenciais de segurança são
reconhecidos pela OMS?

A OMS avaliou o impacto dos sistemas de comunicações móveis e os seus efeitos na saúde
humana e concluiu que “Apesar da extensa pesquisa, até o momento, há ausência de
evidências que concluam que a exposição a baixos níveis de Campos Eletromagnéticos seja
prejudicial para a saúde humana." Certamente que “ausência de evidências” não signiﬁca
“evidências de ausência”. Também por isso a monitorização do espectro de
radiocomunicações é uma atividade permanente e que, em Portugal, é assegurada pela
ANACOM (Caixa 3).
Para saber mais: Radiation: Electromagnetic ﬁelds.

14

aos CEM tem quadro
C03 Exposição
regulamentar e está sob escrutínio
intenso desde 2000 em Portugal

2000 – Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de julho (a sua actual versão é de Decreto-Lei
n.º 264/2009), é o primeiro regime aplicável ao licenciamento de redes e estações de
radiocomunicações e à ﬁscalização da instalação das referidas estações e da utilização do espectro
radioelétrico.
2001 – O então Instituto das Comunicações de Portugal (ICP) decidiu, por deliberação de 6 de abril
de 2001, a adoção transitória dos níveis de referência ﬁxados na Recomendação do Conselho
1999/519/CE, de 12 de julho de 1999. Estes níveis foram na altura adotados pelo ICP para serem
aplicados, como parâmetro técnico, no licenciamento das várias estações de radiocomunicações.
2003 – Publicado o Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de janeiro, cria condições para a ﬁxação na
legislação nacional dos limites a que os CEM provenientes de estações de radiocomunicações
devem estar sujeitos.
2004 – Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro, com base nas recomendações de um Grupo de
trabalho interministerial e multidisciplinar, ﬁxa e incumbe a ANACOM da ﬁscalização do
cumprimento dos níveis de referência das radiações provenientes das estações de
radiocomunicações.
2007 – Com o Regulamento n.º 86/2007 a ANACOM estabelece os procedimentos de
monitorização e medição dos níveis de intensidade dos CEM com origem em estações de
radiocomunicações.
2009 – Regulamento n.º 256/2009 ﬁxa as regras relativas à identiﬁcação e sinalização de estações
de radiocomunicações.
2011 – Regulamento n.º 609/2011 oﬁcializa a metodologia de elaboração e execução dos planos de
monitorização e medição dos níveis de intensidade dos CEM resultantes da emissão de estações de
radiocomunicações.
2020 – Atualização das Guidelines da ICNIRP (as atualizações ainda não foram vertidas para a
legislação comunitária/nacional.
Para saber mais: Aspectos gerais.
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Q5

Mas qual a dinâmica de solicitações
à ANACOM vindas do público?

Em média por ano, entre 2000 e 2021, a ANACOM recebeu cerca de 100 solicitações vindas
da sociedade civil para análise de situações concretas relacionadas com radiações
não-ionizantes (Figura 3). Após a condução dos protocolos de análise, muitos dos quais na
sequência de detalhadas medições no local, resultou que em nenhum caso se ultrapassou os
níveis de referência de densidade de potência ﬁxados na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de
novembro. Em mais de dois milhares de situações veriﬁcadas apenas em 68 (3%) se apurou
que não se garantia à partida o patamar 50 vezes inferior (ainda assim, sublinhe-se, sempre no
estrito respeito dos limiares de segurança).
De notar que todas as conclusões das ações realizadas foram levadas ao conhecimento das
pessoas ou entidades que solicitaram as avaliações. Em paralelo, os casos acima do patamar
50 vezes inferior foram reportados às entidades detentoras dos equipamentos de rede ativos,
as quais tipicamente deram retorno posterior à ANACOM das adaptações que ﬁzeram aos
seus sistemas. Adicionalmente, a ANACOM tem divulgado os resultados agregados destes
processos no seu sítio institucional (no espaço “Notícias”; ver Figura 3, que reproduz
parcialmente os dados que vêm sendo regularmente publicados).

Data

Solicitações
recebidas

2000/01

108

2002/03

472

2004/05

270

2006/07

285

2008/09

212

2010/11

197

2012/13

148

2014/15

109

2016/17

105

2018/19

101

2020/21

147

TOTAL

2154

Percentagem de valores inferiores e
superiores ao patamar de 50 vezes
abaixo dos limites legais

97%
3%
Valores pelo menos 50 vezes
inferiores aos limites legais
Valores inferiores aos limites legais,
mas superiores ao patamar 50 vezes
abaixo desses limites

Figura 3: Evolução dos processos CEM (série bi-anual) e estrutura dos resultados apurados (período 2000-2021)

Para saber mais: Avaliação de radiações não ionizantes - 2021.
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Q6

Há evidências que as frequências
utilizadas pelo 5G representem um
perigo para a saúde?

As frequências utilizadas pelo 5G têm sido extensiva e constantemente testadas. Durante
mais de 50 anos, foram estudados os possíveis efeitos das emissões das redes móveis, das suas
estações base (ver Glossário), e de outras redes sem ﬁos. Até ao momento, e tendo em conta
os conhecimentos cientíﬁcos atuais, não existem dados ﬁrmes que permitam aos especialistas
concluir que a exposição a CEM, abaixo do limite máximo estabelecido pelas diretrizes da
ICNIRP, tenha impacto na saúde humana, incluindo crianças ou fetos. Porém sabemos que, em
sociedade, a apropriação das tecnologias nunca é totalmente isenta de risco e de
controvésia10. É no controlo deste risco que instituições como a ANACOM estão empenhadas.
A ANACOM segue em permanência os desenvolvimentos nos seus vários canais (incluindo o
Portal 5G, canal lançado em Dezembro de 2020 dedicado aos desenvolvimentos nesta área;
ver Figura 4).
Para saber mais: Aspectos gerais.

Figura 4: Exemplo de notícia sobre saúde e redes móveis no portal 5G da ANACOM

10 Effects of 5G wireless communication on human health e Captured Agency - How the Federal Communications Commission Is
Dominated by the Industries It Presumably Regulates.
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Q7

A ANACOM investigou os eventuais
riscos antes do lançamento
comercial do 5G?

Sim, investigou e publicou um relatório de 30 páginas sobre a motivação para o fazer, os
procedimentos percorridos neste processo de pesquisa, e os resultados obtidos com as
análises11. Um exercício desta natureza (exploratório, preventivo, detalhado) dedicado ao 5G
foi raro entre entidades investidas com o mesmo leque de responsabilidades que a ANACOM.
Os beneﬁciários das autorizações abriram as suas experimentações à ANACOM, que visitou
as instalações e interagiu com as equipas que conduziam os testes (representantes e técnicos
dos operadores e fabricantes).
Em meados do ano 2020, isto é, a vários meses da estabilização dos termos do “Leilão 5G”, a
ANACOM tinha autorizado 44 estações espalhadas pelo país para ensaios técnicos por parte
de interessados (Figura 5). Este tipo de experimentação é importante para os agentes
empresariais poderem extrair e absorver lições pré-mercado mas liberta também informação
que pode constituir fonte de aprendizagem para as autoridades relevantes, dado que as
novidades e incertezas operacionais associadas à mudança tecnológica também exercem
desaﬁos junto das rotinas de regulação e supervisão. A este respeito saliente-se a
metodologia de avaliação de níveis dos CEM provenientes de redes experimentais 5G se
revestiu também de um carácter pioneiro (e de natureza “precaucionaria”) já que ainda estão
em desenvolvimento procedimentos de medição de CEM em 5G a nível nacional e
internacional.
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Figura 5: Distribuição geográﬁca de estações 5G autorizadas para ensaios técnicos antes do “Leilão 5G”

11 Disponível em Medições de Campos Eletromagnéticos - Redes 5G em ensaios técnicos.

18

Q8

Existem regras que os
dispositivos/equipamentos 5G
tenham de cumprir?

O 5G será utilizado num grande número de dispositivos/equipamentos. Todos esses
dispositivos/equipamentos terão de estar em conformidade com os limites de segurança
adotados (onde se incluem os limites relativos aos CEM). Antes da sua colocação em mercado,
o fabricante/importador está obrigado a assegurar todas as condições de segurança através
da certiﬁcação dos seus equipamentos que deverão seguir, nomeadamente, as normas de
segurança e de proteção dos utilizadores (nas quais se incluem os níveis de exposição a CEM).
Para saber mais: Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril
de 2014 , relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à
disponibilização de equipamentos de rádio no mercado e que revoga a Diretiva 1999/5/CE
Texto relevante para efeitos do EEE
Enquanto instituição oﬁcial da República Portuguesa mandatada para supervisionar e
controlar o espectro de radiofrequências, a ANACOM dispõe de capacidade autónoma para
proceder à pesquisa e à avaliação das condições espectrais no espaço nacional. De destacar
nesta matéria que a ANACOM dispõe de laboratórios próprios e nos quais analisa
equipamentos que recolhe no âmbito das suas competências de ﬁscalização de mercado
(Caixa 4).
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Laboratorial e Normalização
C04 Centro
(CLN) da ANACOM
O espectro radioelétrico é um bem escasso e, como tal, é permanentemente alvo de várias medidas
regulamentares e legislativas, internacionais e nacionais, que visam regular e garantir a sua correta
utilização. Essas medidas estabelecem condicionantes ao uso de equipamentos de
radiocomunicações e outros que, de algum modo, possam afetar a sua eﬁciente utilização. Está em
causa a deﬁnição de regras técnicas de acesso e uso eﬁciente e seguro do espectro, bem como
estabelecimento de requisitos a que estão sujeitos os equipamentos de radiocomunicações.
Torna-se, assim, fundamental dispor de uma capacidade própria que permita assegurar que tais
equipamentos cumprem os requisitos essenciais que lhes são impostos para colocação no mercado,
sem esquecer os decorrentes da sua colocação em serviço, no quadro da RED (Decreto-Lei n.º
57/2017, de 9 de junho) e da Diretiva CEM (Decreto-Lei n.º 31/2017, de 22 de março).
O Centro Laboratorial e Normalização (CLN)12 da ANACOM agrega as valências laboratoriais nas
áreas de Rádio, estabelecida nos anos setenta, de Compatibilidade Eletromagnética, criada nos
inícios dos anos noventa, e de Metrologia Radioelétrica, cuja génese remonta também aos inícios
dos anos noventa. O CLN constitui-se como um catalisador da modernização das comunicações
eletrónicas no nosso país, através da garantia da qualidade dos equipamentos existentes no
mercado nacional, tendo sempre em conta a defesa do consumidor. O CLN assenta a sua atividade13
em valores fundamentais como a ética, a integridade, a transparência e a imparcialidade, assumindo
um compromisso constante com a investigação cientíﬁca e o desenvolvimento tecnológico, com
especial incidência na utilização eﬁcaz e eﬁciente do espectro radioelétrico.
O CLN da ANACOM é, desde 20 de abril de 2011, o primeiro laboratório em Portugal, na área
elétrica, a obter a Acreditação Flexível concedida pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC).
Para além de pioneiro, o CLN constitui-se como um laboratório de referência na sua área de
atividade.

12 Mais informação disponível em Histórico.
13 Saiba mais sobre as atividades realizadas pelo CLN no Relatório de Regulação, Supervisão e Outras Atividades 2020.
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Figura 6: Capacidades laboratoriais da ANACOM

Para saber mais: Ensaios e calibração.
A ANACOM publicou o guia RED-CEM “Pare, veriﬁque e compre em conformidade”14, conforme
ilustrado na Figura 7, no qual apresenta informação sobre os regimes legais aplicáveis a
equipamentos elétricos e eletrónicos (de rádio ou de comunicações eletrónicas), assim como boas
práticas que poderão contribuir para melhores escolhas por parte dos consumidores.
Adicionalmente a ANACOM promoveu um webinar, amplamente participado, a 14 de abril de 2021
no âmbito da campanha “Pare, veriﬁque e venda em conformidade”, com o objetivo de reforçar junto
dos operadores económicos os regimes legais aplicáveis a equipamentos de rádio e de
comunicações eletrónicas, bem como à sua colocação e disponibilização em mercado e em serviço.

Figura 7: Campanha “RED e CEM”

14 Disponível em Guia RED-CEM ''Pare, veriﬁque e compre em conformidade''.
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Q9

Quais as faixas de frequências
utilizadas pelo 5G?

Para o desenvolvimento do 5G, foram identiﬁcadas ao nível europeu várias faixas de
frequências, que possuem características diferentes para permitir disponibilizar serviços e
aplicações de naturezas distintas. Entre os ﬁnais de 2017, com a autorização de ensaios pela
ANACOM, e o os inícios de 2022, com a consignação dos Direitos de Utilização de
Frequências (DUFs) do 5G, após o procedimento de leilão, houve um conjunto de passos
concretos, vários deles com ampla repercussão na comunicação Social (Figura 8).

Figura 8: Momentos relacionados com o lançamento do 5G em Portugal

Em Portugal foram identiﬁcadas as seguintes faixas pioneiras para o 5G, conforme ilustrado
na Figura 9:
• Faixa dos 700 MHz – atribuídas no “Leilão 5G”;
• Faixa dos 3,6 GHz – atribuídas no “Leilão 5G”;
• Faixa dos 26 GHz – Por Decisão de 10 de dezembro de 2021, a ANACOM decidiu
auscultar o mercado para aferir do interesse na disponibilização de espectro na faixa dos
26 GHz, uma das que integra o conjunto de faixas pioneiras/prioritárias para o
desenvolvimento do 5G.

Figura 9: Faixas de frequências pioneiras para o 5G
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No futuro, algumas das faixas de frequências atualmente utilizadas por outras gerações
móveis (por exemplo, o 4G) também poderão vir a ser utilizadas pelo 5G, tendo em
consideração as soluções regulamentares aplicadas em Portugal, que se regem pelo princípio
da neutralidade tecnológica e de serviços.

Q10

As tecnologias que suportam o 5G
limitam a exposição da população
aos CEM?

Sim. A evolução da tecnologia é submetida a escrutínio global, por exemplo em instâncias
como a União Internacional das Telecomunicações (UIT, uma agência oﬁcial das Nações
Unidas). Os dispositivos/equipamentos e as estações de base 5G minimizam a potência de
emissão para o nível mais baixo que garanta a comunicação com a rede de um modo
satisfatório, eﬁciente e com qualidade. Este controlo automático de potência é característico
das várias gerações móveis (2G, 3G e 4G), signiﬁcativamente mais eﬁciente no 5G, e ajuda a
minimizar as interferências, a prolongar a vida útil da bateria e, sublinhe-se, a limitar a
exposição do utilizador aos CEM. Sempre que necessário os operadores criam áreas de
exclusão, que impedem que a população esteja exposta a níveis de radiação que ultrapasse os
limites recomendados. Cabe à ANACOM avaliar o cumprimento destas áreas de exclusão.

Para saber mais: IMT-2020 (5G) and the electromagnetic ﬁeld – ITU shares the latest global
information.
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Q11

O 5G tem níveis de perigosidade
mais elevados quando comparado
com o 2G, 3G e 4G?

Não. As redes 5G foram projetadas para serem mais eﬁcientes que o 2G, 3G e 4G e para
efetuar comunicações colocam a energia nos locais onde é necessária, minimizando a
dispersão de energia. Com a evolução que se perspetiva para estas redes, a energia global
em utilização poderá ser maior, mas perspetiva-se que a energia existente (CEMs) por
metro quadrado será menor. Note-se que as diretrizes atualizadas do ICNIRP mostraram a
adequação dos limites atualmente existentes, embora com algumas adaptações incluindo as
restrições em faixas de frequências mais altas e os métodos de medição.

Para saber mais: Differences between the ICNIRP (2020) and previous guidelines.

Q12

Que tipos de instalações são usadas
para o 5G?

O 5G utiliza vários tipos de instalações, não só torres e mastros, mas também infraestruturas
que permitem dar cobertura e capacidade em pequenas áreas (small cells), assim como
sistemas dedicados para edifícios e recintos, entre outros.

Para saber mais: Consulta sobre o projeto de Regulamento do Leilão para a atribuição de
DUF nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz e
Radiofrequency - RF EMF.
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Q13

Qual é a dimensão das zonas de
exclusão junto das estações
emissoras da rede 5G?

A dimensão da zona de exclusão (ver Glossário) das estações emissoras da rede 5G é
semelhante à das outras tecnologias móveis, que utilizam potências de emissão semelhantes.
As redes móveis são projetadas para empregar apenas a potência necessária para fornecer
serviços de qualidade, com um mínimo de desperdício de energia. Nas estações base onde for
adicionada uma nova antena, independentemente da tecnologia, a zona de exclusão existente
pode ser alterada, dependendo da potência e faixa de frequências da(s) nova(s) antena(s)e da
conﬁguração da estação.
Para saber mais: The Telecommunications Handbook: Engineering Guidelines for Fixed,
Mobile.
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Q14

Já foram efetuadas medidas CEM
em redes 5G em Portugal?

Sim. No seguimento das autorizações emitidas pela ANACOM para a realização de ensaios
técnicos 5G em Portugal, e no âmbito do CEM, a ANACOM decidiu efetuar medições aos
níveis dos CEM provenientes de redes 5G em teste de várias entidades, conforme ilustrado na
Figura 10, para as quais ainda não estão deﬁnidos procedimentos de medição de CEM a nível
nacional e internacional. As redes 5G avaliadas, embora semelhantes, apresentam diferentes
modos de implementação de acordo com o fabricante/operador, nomeadamente quanto à
largura de banda usada, conﬁgurações de antena com formação de feixes direcionados
(beamforming), de sinal-piloto assim como funcionalidades que permitem a agregação de
portadoras 4G e 5G, maximizando as velocidades de transferência de dados. O relatório da
ANACOM15 foi publicado em março de 2021 e nos 14 meses seguintes foi alvo de 114
downloads.

Figura 10: Avaliação no terreno dos Campos Eletromagnéticos (CEM) em ensaios 5G por equipas da ANACOM

Estes trabalhos de medição foram adicionalmente objeto de notícias na comunicação social,
conforme ilustrado na Figura 11.

Figura 11: Ensaios técnicos realizados pela ANACOM referenciados na comunicação social

15 Disponível em ANACOM mede campos eletromagnéticos provenientes de ensaios 5G.
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Q15

Qual o objetivo e principais
conclusões das medidas CEM
realizadas em redes 5G em Portugal?

O objetivo do referido estudo foi avaliar o impacto do 5G, em termos de exposição da
população em geral a CEM, e apresentar o resultado das medições efetuadas entre junho e
outubro 2020 nas proximidades de estações a realizar testes-piloto 5G na faixa 3,4-3,8 GHz
(3,6 GHz). As medições CEM foram efetuadas em cinco localizações, nas imediações de quatro
redes 5G distintas. As principais conclusões são as seguintes:
• as redes 5G estavam a funcionar de acordo com os requisitos expectáveis,
nomeadamente na faixa dos 3,6 GHz;
• em termos globais, os valores medidos estão mais de 50 vezes abaixo dos níveis de
referência recomendados;
• a contribuição das redes 5G em teste, na faixa dos 3,6 GHz, para os níveis da exposição
total, no momento da realização do trabalho foi muito pouco signiﬁcativa quando
comparada com as redes móveis para Serviços de Comunicações Eletrónicas Terrestres
(SCET) já em operação.

Para saber mais: Estudo sobre medições de campos eletromagnéticos, redes 5G em ensaios
técnicos.
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Q16

O esperado aumento massivo de
tráfego com as redes 5G tem
impacto nos CEM?

Além de melhorar a nossa utilização das tecnologias existentes, como os smartphones ou as
consolas de jogos, espera-se que o 5G venha a impulsionar:
• o desenvolvimento na indústria;
• a monitorização da saúde à distância;
• novas aplicações em matéria de segurança pública;
• novos avanços na realidade virtual;
• a utilização de veículos autónomos;
• a agricultura de precisão;
• as cidades inteligentes;
• a gestão das redes de energia;
• a Internet das Coisas; e várias potencialidades ainda por descobrir.
Com esta utilização abrangente que o 5G irá permitir, o volume de dados, com diferentes
características, irá fazer aumentar o tráfego cursado nas redes. Não obstante, desde que os
limites dos CEM sejam cumpridos, não se antecipam outros impactos. Ainda assim, a
ANACOM manterá a sua estratégia de monitorização permanente e de proximidade.

Para saber mais: Quais as vantagens do 5G?
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Q17

Como é que a ANACOM lida com
fenómenos como os movimentos
anti-5G?

A ANACOM tem registado algumas preocupações manifestadas e entende que muitos
cidadãos possam estar preocupados em relação ao potencial impacto do 5G na saúde pública
e no ambiente. Por outras palavras, a ANACOM tem uma postura de atenção à perceção
pública dos riscos relacionados com as tecnologias móveis e está empenhada a alocar os seus
recursos à melhor gestão da sua agenda nos domínios da eco-segurança das redes de
comunicações eletrónicas.
Embora a ANACOM não tenha competências especíﬁcas no domínio da saúde pública e do
ambiente, publicou no seu sítio da Internet informação sobre o 5G, designadamente um
estudo com medições dos CEM provenientes das emissões de estações 5G16 em ensaios
técnicos.
Com o objetivo de facultar informação precisa e combater a disseminação de desinformação
relativamente ao 5G e aos CEM, salienta-se que Portugal foi um dos Estados-Membros (EM)
que aderiu à iniciativa designada “Joint initiative on counteracting disinformation related to 5G
networks and the need of public awareness raising activities”17.
De notar que também a OMS se tem referido a ocorrências que tem designado por
“infodemia”, isto é, vagas de informação não veriﬁcada e com conteúdos erróneos, propagadas
nas redes sociais, nomeadamente no contexto da COVID-19 (ver Figura 12).

Figura 12: Campanha da OMS sobre a associação entre o 5G e a COVID-19

16 Disponível em ANACOM mede campos eletromagnéticos provenientes de ensaios 5G.
17 Disponível em Joint Communication to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the regions - Tackling COVID-19 disinformation - Getting the facts right.
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Importa notar que a Resolução do Conselho de Ministros n.º 7-A/2020, de 7 de fevereiro, que
aprova a estratégia e calendarização da distribuição da quinta geração de comunicações
móveis (5G), determina, na alínea c) do seu parágrafo 13, que o Governo deve "Desenvolver e
publicitar estudos relativos ao eventual impacto do 5G na saúde pública com o objetivo de
dotar a população de informação rigorosa sobre o assunto".

Q18

No concreto como é que a
ANACOM vai ao terreno para
veriﬁcar possíveis casos de risco?

Durante o mês de maio de 2021, a ANACOM desenvolveu ações de supervisão na localidade
de Mindelo, que tinha sido sinalizada numa solicitação cidadã. Com o objetivo de ﬁscalizar o
grau de cumprimento dos limites para a exposição da população, em locais de fácil acesso à
população, foi deslocada uma equipa ao local e posteriormente elaborada uma análise com
base nos resultados recolhidos. Concluiu-se o seguinte:
• a estação de radiocomunicações em causa cumpre a legislação aplicável, cuja ﬁscalização
compete a esta Autoridade;
• os valores das radiações não-ionizantes, obtidos em locais de acesso fácil à população,
são pelo menos 50 vezes inferiores aos níveis de referência de densidade de potência
ﬁxados na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro, relativa à limitação da exposição
da população a CEM (0 Hz - 300 GHz).
Em setembro de 2021 a ANACOM esteve envolvida com grande proximidade num exercício
militar internacional que pode ser considerado como um “mega-evento”, um acontecimento
de interesse técnico intensivamente consumidor de espectro (Caixa 6)18.
A ANACOM tem ainda a prática de deslocar equipas de monitorização e controlo de espectro
para eventos culturais (musicais, desportivos, etc.) que, pelo seu grande porte, mereçam uma
atenção especial pelo seu potencial de geração de interferências nas redes públicas de
comunicações. Nestes eventos a ANACOM realiza hoje em dia também medições dos CEM
(Caixa 7).

18 Disponível em ANACOM colabora com a Marinha Portuguesa em exercício da NATO em Tróia.
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de intervenção: Medições
C05 Exemplo
efetuadas, na localidade de Mindelo
Na avaliação efetuada em maio de 2020 na via pública num raio de cerca de 250 metros em redor da
estação foi identiﬁcado um conjunto de pontos de interesse, nos quais se procedeu à realização de
medições de acordo com os procedimentos deﬁnidos (Regulamento n.º 86/2007).

Figura 13: Medições efetuadas, na localidade de Mindelo

As medições de campo elétrico foram realizadas em áreas exteriores, à altura de 1,5 metros a
diferentes distâncias relativamente à estação. Os valores de campo elétrico para a perspetiva geral
foram obtidos por varrimento das faixas de frequências entre os 75 MHz e os 3 GHz. Os níveis de
CEM medidos estão abaixo dos limites ﬁxados pela Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro. Nas
Figuras abaixo ilustram-se o Quociente de exposição (por faixa) e o Quociente de exposição total.

Figura 14: Quociente de exposição (por faixa) e o Quociente de exposição total
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de intervenção: Medições
C06 Exemplo
efetuadas, no exercício REP(MUS)
A ANACOM participou, na avaliação do exercício REP(MUS), que decorreu de 13 a 24 de setembro
de 2021, na península de Tróia, que envolveu mais de 40 entidades, entre as quais 17 marinhas e 15
entidades de investigação e desenvolvimento. O REP (MUS) é a sigla de Robotic Experimentation and
Prototyping Augmented by Maritime Unmanned Systems. O exercício REP (MUS) em causa serviu para
testar e analisar Sistemas Marítimos Não Tripulados, contando com várias inovações tecnológicas.
A Marinha organizou e conduziu este evento internacional, e pode contar com a estreita
colaboração da ANACOM que se responsabilizou pelo controlo e monitorização do espectro que foi
utilizado nos exercícios, e garantiu que os sistemas em teste utilizavam devidamente o espectro, e
não causavam interferências nos serviços locais potencialmente afetados. Estima-se que este terá
sido uma das mais intensas e concentradas utilizações de espectro na história do país.
Por ser um ecossistema estuarial de peculiar delicadeza (Arrábida-Sado), a presença da ANACOM
neste exercício introduziu também, e desde o início da sua planiﬁcação, a questão da dimensão
ecológica.

Figura 15: Presença da ANACOM no programa de exercícios organizado pela Marinha portuguesa, setembro 2021
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quantas antenas se constrói uma
C07 Com
Supervisão de proximidade?
Vivemos num mundo envolto radiofrequências. O termo suscita medos e mitos associados à saúde
humana e ao bem-estar dos ecossistemas. Por isso a “comunicação estratégica” do espectro é
fundamental, com isso entende-se agir com proximidade junto dos utilizadores e populações,
produzir e divulgar materiais e análise com profundidade e com transparência, dar chaves de
interpretação de temas necessariamente técnicos aos interessados, e consistentemente construir
audiências para os diversos assuntos-desaﬁo relacionados com o espectro enquanto um recurso
dominial do povo português que permite a todo o temo extrair mais valor para a sociedade e para a
economia como um todo.
Apta ilustração desta estratégia é uma reportagem publicada pelo Jornal de Notícias em 18 de julho
de 2022 em que uma equipa de jornalistas acompanhou uma equipa da Delegação do Porto num dia
de trabalhos no terreno. A cooperação dos jornalistas com os técnicos permitiu transferir
informação mas também conhecimento tácito (adquiro ao longo de anos de experiência), assim
capacitando um tratamento consciente e crítico deste exemplo de atividades levadas a cabo no
âmbito do exercício de competências de Supervisão.

Figura 16: Extractos da reportagem do Jornal de Notícias, 18 de Julho de 2022
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de intervenção: A presença
C08 Exemplo
da ANACOM em grandes eventos
culturais e recriativos

Eventos como os grandes festivais de música são actualmente "teatros de operações" complexos em
termos de comunicações e coordenação de variadas tecnologias. O espectro radioeléctrico permite
alimentar novas possibilidades com grande interesse para a experiência dos espectadores.
Estas operações temporárias em ambientes restritos são hoje em dia intensivas em redes privativas
de comunicações, equipamentos vários e sensores. São exemplo: instrumentos e microfones sem
ﬁos, auriculares in-ear, walkie-talkies para seguranças e técnicos de apoio às bandas, câmaras de
televisão e drones, etc., etc.
Para além desta proliferação de tecnologias o público é hoje também um elemento participante na
produção e consumo de conteúdos, com partilha da informação em tempo real, o que leva os
operadores de telecomunicações a deslocarem capacidades signiﬁcativas para corresponderem às
novas necessidades (de capacidade, cobertura, débito, etc.).
A alta concentração de elementos rádio e de terminais tem levado a ANACOM a acumular grande
experiência neste tipos de desaﬁos, que atraem ao país números cada vez mais expressivos de
interessados estrangeiros. A ANACOM está presente nestes eventos também na óptica dos CEM e
a fazer medições no local, em complementaridade às suas práticas de coordenar minuciosamente a
atribuição de licenças e de zelar por um espectro livre de interferências prejudiciais.
As nossas capacidades

As infraestruturas

A experiência ﬁnal

Figura 17: A ANACOM assegura que os grandes eventos de massas se desenvolvam sem interferências prejudiciais e sem
quaisquer riscos electromagnéticos
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Q19

Qual foi a relação entre o processo
de migração da TDT e o 5G, e que
impacto estas mudanças de serviços
têm na saúde pública?

Para o 5G utilizar a faixa de frequências
dos 700 MHz, foi necessário migrar a
rede de Televisão Digital Terrestre (TDT)
desta faixa de frequências. O processo
envolveu dezenas de elementos da
ANACOM organizados em equipas em
Portugal continental e ilhas, os quais
assistiram as populações na ressintonia
dos seus televisores (Figura 18).

Figura 18: Técnicos da ANACOM aquando da migração TDT, 2020
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Após a conclusão do processo de migração da TDT, foi equacionada a monitorização
prudencial da faixa 694 – 790 MHz. Esta veriﬁcação teve como ﬁnalidade conﬁrmar a
inexistência de sinais radioelétricos que de alguma forma poderiam colocar em causa a
correta e desobstruída operação de futuros serviços de comunicações eletrónicas (Figura
19). Em termos de saúde pública, mesmo com a introdução do 5G, não houve alterações
signiﬁcativas relativamente às condições anteriores no que diz respeito aos CEM.19

Figura 19: Análise à usabilidade das faixas pioneiras da 5G, após a migração dos 700 MHz

Q20

Como acompanha a ANACOM as
melhores práticas relacionadas com
a medição dos CEM?

A ANACOM participa ativamente em diversos grupos internacionais que se dedicam ao
estudo técnico das matérias relacionadas com a medição de CEM. A ANACOM é reconhecida
pelo Organismo de Normalização Nacional (ONN), o Instituto Português da Qualidade (IPQ),
como Organismo de Normalização Sectorial (ONS) no âmbito das comunicações
(telecomunicações e postal) e compatibilidade eletromagnética, ao abrigo do protocolo
estabelecido entre a ANACOM e o Instituto Português da Qualidade (IPQ), no domínio da
normalização no quadro do sistema nacional de gestão da qualidade.
De acordo com o protocolo, o ONS ANACOM avalia, em cada momento, a atividade normativa
com origem nas organizações de normalização europeias e internacionais: Comité Europeu de
Normalização (CEN), Comité Europeu de Normalização Eletrotécnica (CENELEC), Instituto
Europeu de Normas de Telecomunicações (ETSI), Organização Internacional de Normalização
(ISO) e Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC).

19 Disponível em ANACOM assegura a usabilidade de faixas pioneiras do 5G na RA Madeira após a migração da TDT.
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O ONS ANACOM coordena a Comissão Técnica Comissão Nacional de Normalização
Eletrotécnica CTE 106 - CEM no ambiente humano. Na Comissão Técnica CT106 está
representada a Academia, a Investigação e a Indústria. Esta comissão Técnica participa na
análise e votação de documentação proveniente dos seguintes comités técnicos
internacional e europeu, como por exemplo:
• IEC/TC 106 - Que prepara normas internacionais em métodos de medição e cálculo
para avaliar a exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos;
• CENELEC/TC 106X - Que lida com vários aspetos da exposição das pessoas a CEM de
0 Hz a 300 GHz. O TC106X desenvolve normas para avaliação da exposição humana a
CEM.
A ANACOM acompanha os estudos que são desenvolvidos e apresentados pelas entidades
de referência em matéria de exposição de CEM, como ICNIRP, a Scientiﬁc Committee on
Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER), as recomendações da OMS e da
União Europeia, efetua uma visão crítica no sentido de perceber a evolução da abordagens
empreendidas e efetua a sua própria análise e avaliação, e nos locais criados para o efeito
(fóruns, seminários, reuniões, grupos de trabalho, etc.), apresenta as suas próprias
contribuições e conclusões fruto de estudos e práticas desenvolvidas internamente.
A Anatel, o regulador das telecomunicações da República Federativa do Brasil, tem-se
mostrado atenta às questões do 5G e da desinformação (*). Em particular, a Anatel lançou
um espaço dedicado a perguntas frequentes sobre o 5G (ver Figura 20).
Existem outras entidades internacionalmente reconhecidas pelo seu trabalho de
investigação (ver Figura 21), que acompanham estas matérias e que publicam informação
relevante sobre a mesma tais como as que se ilustram de seguida (ver Figuras 22, 23 e 24).

Figura 20: Espaço dedicado a perguntas frequentes sobre o
5G (Anatel, Agência Reguladora do Brasil)

*

Figura 21: Exemplos de relatórios sobre radiação e sua
monitorização por autoridades reguladoras (casos de Hong Kong e
Malta)

Disponível em Anatel debate 5G e covid-19 com Anacom, autoridade de telecom em Portugal | TELETIME News.
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Sobre os efeitos dos CEM do 5G especiﬁcamente, quer a ANFR (França) quer a Ofcom
(Inglaterra), instituições homólogas à ANACOM, publicaram os relatórios que se ilustram de
seguida.

Figura 22: Exemplos de relatórios sobre 5G e CEM publicados em 2020 por entidades homólogas à ANACOM

Outras entidades oﬁciais especializadas em radiações (caso sueco) e redes apoiadas em
universidades (caso da Alemanha), têm também reﬂetido sobre o assunto.

Figura 23: Trabalhos na Suécia e Alemanha

Em Portugal, uma entidade não-governamental emanada do sistema cientíﬁco e tecnológico
nacional (IST - Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa), desenvolve o projecto
“faqtos” sobre radiações eletromagnéticas (Figura 24).

Figura 24: Projecto faqtos
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Q21

A ANACOM encoraja o sistema de
português de investigação e
inovação a prosseguir uma agenda
de trabalhos sobre CEM?

Sim, nomeadamente através da organização e promoção de congressos no âmbito da URSI
(Figura 25). Em 2021 foi neste enquadramento organizado um congresso dirigido às
questões em torno da sustentabilidade e espectro (Caixa 9).

CONGRESSO
COMITÉ PORTUGUÊS
DA URSI

Sustentabilidade ambiental no uso
do espectro radioelétrico
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria e online

24.11.2021
SAIBA MAIS

>

Figura 25: Congresso URSI em 2021 sobre as dimensões ecológicas do uso do espectro, apoiados pela ANACOM

Figura 26: Intervenções no 15.º Congresso do Comité Português da URSI 2021 pela ANACOM
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C09

Usos pró-ambientais do espectro
radioelétrico

“O desenvolvimento sustentável é um conceito que alia o desenvolvimento económico e social à
preservação do meio ambiente, contribuindo para dar resposta às necessidades atuais sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades.
Uma política de espectro abrangente e responsável deverá contemplar múltiplas frentes de ação,
entre elas o combate ativo às alterações climáticas, assegurando os esforços necessários para que se
possa atingir a neutralidade carbónica, promovendo, por exemplo, a utilização de tecnologias
sustentáveis que contribuam efetivamente para a diminuição da pegada ambiental deixada pelos
serviços e redes de comunicações eletrónicas.
O Congresso deu a conhecer o papel que as tecnologias podem ter na sustentabilidade ambiental,
assim como o que está a ser desenvolvido para tornar as novas tecnologias mais amigas do
ambiente. Abordou também a questão da exposição às radiações eletromagnéticas no 5G.”
Apresentações disponíveis em 15.º Congresso do Comité Português da URSI ''Sustentabilidade
ambiental no uso do espectro radioelétrico''.
Vídeos disponíveis em 15.º Congresso do Comité Português da URSI ''Sustentabilidade ambiental
no uso do espectro radioelétrico - Sessão da manhã e da tarde''.

Figura 27: O evento realizou-se em modelo híbrido, contemplando assim a possibilidade de assistir presencial ou
remotamente
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Q22

Qual o impacto do 5G na
sustentabilidade ambiental?

O 5G pode vir a ter um impacto muito positivo no plano ambiental, socorrendo-se de
outras áreas do conhecimento como sejam a Internet das Coisas (Internet of Things - IoT),
machine learning, inteligência artiﬁcial e mega-dados (Big Data). A combinação com essas
áreas permitirá, por exemplo, a análise e tratamento da informação em tempo real, a
aprendizagem das máquinas e o desenvolvimento de equipamentos que vão gerar
informação que, após processada, resultará em conhecimento útil para a tomada de
decisões mais sustentáveis. Outras tecnologias poderão ser continuar a úteis para gerar
“intelligence” ambiental, um exemplo tem sido a rede de sondas da TDT (Caixa 10).
O 5G tem características que permitem trazer ganhos ambientais, que resultam da
utilização de aplicações que permitem uma melhor monitorização em tempo real das
condições de terrenos agrícolas, da energia, gestão de resíduos e do tráfego nas cidades
ou das condições climatéricas, através de diferentes dispositivos. Uma monitorização
mais eﬁciente signiﬁca uma melhor utilização dos recursos naturais, com um impacto
desejavelmente positivo no meio ambiente e na sociedade, em geral.
Do desenvolvimento das redes 5G resultam efeitos em áreas especíﬁcas, permitindo uma
gestão mais inteligente de recursos e uma maior otimização de métodos de trabalho,
nomeadamente através de sinergias e de monitorização mais alargada. Algumas das áreas
em que é esperado que os efeitos se veriﬁquem em termos ambientais são:
• Nas ﬂorestas, com a disseminação de sensores que permitem ter acesso em tempo real a
diferentes parâmetros ambientais, melhorando a manutenção e preservação das
ﬂorestas e animais que nestas habitam e melhorando substancialmente a vigilância e a
deteção de incêndios, caso estes ocorram.
• Na pecuária, pode ajudar a diminuir a taxa de mortalidade dos animais, com a utilização
de diferentes tipos de sensores que permitem uma automatização da monitorização da
temperatura, qualidade do ar e alimentação dos mesmos, avaliação da sua saúde e em
alguns casos a localização exata dos animais.
• Na agricultura, com a “agricultura mais inteligente”, na qual a gestão dos terrenos
agrícolas será realizada em tempo real, conhecendo-se em cada momento o estado da
qualidade dos solos e as suas necessidades em termos de nutrientes e água, entre outros
aspetos. Desta forma reduz o número de produtos que perecem devido a uma má gestão
dos recursos. A agricultura mais inteligente está também associada a uma diminuição da
utilização de fertilizantes químicos, com impacto substancial no meio ambiente,
nomeadamente através da redução da contaminação das reservas de águas, rios e
oceanos.
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• Na gestão de recursos hídricos, ao permitir a interoperabilidade entre todos os
constituintes do sistema de abastecimento de água potável às populações e indústrias,
desde a captação até ao contador, incluindo o seu tratamento, armazenamento e
distribuição. Proporcionará uma gestão holística do sistema, contribuindo para uma
eﬁciência hídrica e energética de forma segura e exata.
• Em soluções de saneamento e águas residuais, com a interoperabilidade exata entre
estações de tratamento de águas residuais (ETAR) e as estações elevatórias que lhes
estão afetas. Desta forma é possível operar e gerir o sistema como uma única entidade,
garantindo uma eﬁciente preservação ambiental.
• Na indústria, com a implementação de soluções dedicadas à logística e redes de
transportes mais eﬁcientes em termos energéticos. A este propósito destacam-se a
otimização de soluções de logística a montante e a jusante, das atividades industriais,
permitindo a escolha da forma mais económica de receber matérias primas e mais eﬁcaz
de escoar a produção. Com o 5G, a conectividade pode ser associada aos produtos a
entregar, mas também aos pontos por onde estes passam (estradas, caminhos de ferro,
portos, terminais de carga ou quaisquer outros marcos que sejam de interesse assinalar),
ou aos meios que levam o produto (veículos com condutor ou autónomos, por terra, ar ou
água) e ao controlo que se pode desejar ter das cadeias de produção e distribuição.
Espera-se que venham a ser desenvolvidos novos modelos de negócio com claros
benefícios económicos e desejavelmente também ambientais.
• Nas cidades: o 5G permitirá transportar/escoar a informação enviada por uma maior
densidade de sensores relativamente ao permitido pelas gerações móveis anteriores, ou
outras tecnologias atualmente em uso, possibilitando a monitorização ambiental de forma
permanente e mais abrangente das cidades, em tempo real, e com impacto na qualidade
de vida dos cidadãos e no ambiente. A título de exemplo, será possível em tempo real,
adaptar a iluminação das cidades à circulação de pessoas e veículos, monitorizar a
qualidade do ar, otimizar o tráfego automóvel e desenvolver melhores soluções de
saneamento e de gestão das águas residuais, bem como das águas pluviais, na gestão dos
edifícios.
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• Na gestão das redes de energia a capacidade que a tecnologia 5G adiciona de
monitorizar a rede nos diversos pontos críticos e responder rapidamente às necessidades
dos consumidores, podem fazer a diferença na promoção de um consumo responsável.
Do lado dos consumidores, o 5G poderá promover a poupança com a vulgarização de
edifícios e eletrodomésticos inteligentes. Acresce à maior eﬁciência energética dos
recursos utilizados, o esforço em utilizar energia renovável, mais sustentável para o
ecossistema em geral, bem como a redução da pegada carbónica através de medidas
sustentáveis. Em sentido contrário temos o impacto ambiental da produção de novos
equipamentos. Quanto a este aspeto há que ter em especial atenção a necessidade de
adoção de medidas, por parte dos operadores e indústria, no sentido de reduzir a pegada
energética da rede de 5G e de promoção da reciclagem de resíduos eletrónicos, a redução
de gases com efeito de estufa, etc.
Outras fontes de referência
Várias entidades, têm vindo a disponibilizar estudos sobre estas matérias, que poderá consultar
nos seguintes links:
- The electromagnetic ﬁeld and people;
- ITU EMF Guide;
- Electromagnetic Field (EMF) measurements near 5G mobile phone base stations;
- Assessment of the exposure of the general public to 5G electromagnetic waves;
- On Measuring Electromagnetic Fields in 5G Technology;
- Limits in the rest of the world;
- EMF Policy;
- EMF FAQs;
- Non-Ionising radiation FAQs;
- WHO - Frequently Asked Questions & ITU - EMF GUIDE;
- Electromagnetic Fields Links;
- Radiation: Electromagnetic ﬁelds;
- Electromagnetic emissions from mobile networks and potential effect on health - Preliminary study;
- Electromagnetic emissions from mobile networks and potential effect on health - Preliminary study.
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espectro como fonte de evidência
C10 Osobre
as alterações climáticas
A análise à qualidade do sinal da rede de televisão digital terrestre (TDT) em Portugal continental é
feita com suporte em dados originais produzidos pela ANACOM, os quais derivam de um
investimento na ediﬁcação de uma capacidade própria. A infraestrutura de sondas TDT, distribuída
por todo o país, constitui uma tecnologia que assegura a independência das funções de
monitorização e ﬁscalização do Regulador (Figura 28).

Figura 28: Diagrama da Rede de Sondas de TDT, uma infraestrutura própria com base em tecnologia co-criada pela
ANACOM

A pesquisa dos padrões dos anos 2017-2020 permitiu detectar efeitos associáveis a fenómenos
naturais extremos (ondas de calor, incêndios ﬂorestais, furacões, etc.). Esta sensibilidade da leitura
das sondas às condições naturais é ilustrada no caso de Pedrogão Grande, que teve impacto no
serviço TDT em parte dos distritos de Castelo Branco, Coimbra e Leiria (Figura 29).

Figura 29: Variação da disponibilidade de serviço face à plena disponibilidade no caso dos incêndios de 16 de outubro de
2017

20 Ver os seguintes relatórios: Relatório Qualidade de Serviço TDT e Relatório qualidade de serviço TDT - 2020.
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Glossário de termos
5G – As redes 5G, termo usado para designar a próxima
tecnologia/sistema de comunicações móveis de quinta
geração (“NR - New Radio”), constituirão a base para o
desenvolvimento de diversas aplicações e serviços, deixando
antever redes mais robustas e de utilização mais ﬁável,
ﬂexível e atempada. Não estão apenas em causa aumentos
de capacidade e velocidade de serviços de dados, mas
sobretudo a disponibilização de conectividade permanente e
de elevada ﬁabilidade, suportada em redes que por um lado
permitirão velocidades muito elevadas, valores de latência
muito reduzidos e comunicações máquina-máquina
massivas. Os padrões técnicos no 5G são concertados em
sede 3GPP, que é um projeto que reúne e focaliza os esforços
de um conjunto de instituições de normalização a nível
mundial.
Para saber mais: 3GPP Speciﬁcation Set: 5G.
CEM (Campo Eletromagnético) – Campo resultante da
conjunção dos campos elétrico e magnético, associado à
radiação eletromagnética. Engloba as frequências dos 0 aos
300 GHz, incluindo os campos estáticos, os campos de
frequência extremamente baixa (FEB), os campos de
radiofrequência (RF) e micro-ondas. (Adaptado de
Recomendação do Conselho n.º 1999/519/CE, de 12 de
Julho).

Esta técnica é amplamente utilizada em radares e sonares, e
será utilizado nomeadamente no 5G. Nesta técnica, cada
elemento da antena é alimentado separadamente com o sinal
a ser transmitido. A fase e a amplitude de cada sinal são
então adicionadas de forma construtiva e destrutiva, de
modo que concentrem a energia num feixe estreito.
Latência – Latência signiﬁca atraso. Latência em termos
comunicação é o tempo da reação da ligação, ou seja, o quão
rápido se recebe a resposta a uma solicitação e é medida em
milissegundos (ms).
Internet das coisas (Internet of Things, IoT) - A extensão da
conectividade de rede e capacidade de computação para
objetos, dispositivos, sensores e outros artefactos que
normalmente não são considerados computadores. (Fonte:
The Internet of Things: Na Overview, The Internet Society,
2015).
Ondas Milimétricas – De acordo com a nomenclatura do
Regulamento das Radiocomunicações da UIT as ondas
milimétricas compreendem o intervalo de frequências dos
30 aos 300 GHz. No âmbito do 5G, a faixa dos 26 GHz
também é conhecida como faixa de ondas milimétricas.

Para saber mais: Sistemas de Comunicações Móveis - Efeitos
na Saúde Humana.
Estação base – Equipamento que efetua a ligação, via rádio,
entre o equipamento terminal e a infraestrutura do sistema
de comunicações móveis. Numa rede celular, cada célula é
servida por uma estação base, que permite a emissão e
receção dos sinais radioelétricos nas frequências que lhes
estão atribuídas.
Para saber mais: Sistemas de Comunicações Móveis - Efeitos
na Saúde Humana.
Zona de exclusão – Zona onde não é atendido um ou mais
requisitos de conformidade. São zonas inacessíveis para a
população em geral.
Beamforming – Formação de Feixe (Beamforming) é uma
técnica que permite que um conjunto de antenas seja
programado para transmitir sinais de rádio numa direção
especíﬁca. Em vez de simplesmente transmitir energia/sinais
em todas as direções, os conjuntos de antenas que utilizam a
formação de feixes determinam a direção de interesse e
enviam/recebem um feixe de sinais mais forte naquela
direção especíﬁca.
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Rede de organizações de referência
BEREC – O BEREC contribui para o desenvolvimento e
melhor funcionamento do mercado interno das redes e
serviços de comunicações eletrónicas. Fá-lo, procurando
garantir uma aplicação consistente do quadro regulamentar
da UE e promovendo um mercado interno eﬁcaz no sector
das telecomunicações, a ﬁm de trazer benefícios ainda
maiores para os consumidores e para as empresas. O BEREC
assiste, também, a Comissão e as autoridades reguladoras
nacionais (ARN) na implementação do quadro regulamentar
da UE para as comunicações eletrónicas. Fornece
aconselhamento a pedido e por sua própria iniciativa às
instituições europeias e complementa a nível europeu as
tarefas regulamentares desempenhadas a nível nacional
pelas ARN. As ARN e a Comissão têm de ter na melhor conta
qualquer parecer, recomendação, orientação,
aconselhamento ou boas práticas regulamentares adotadas
pelo BEREC.
Para saber mais: Report on the impact of 5G on regulation
and the role of regulation in enabling the 5G ecosystem.
DGS – A Direção-Geral da Saúde (DGS) é a entidade que
assume a liderança em questões de saúde pública em
Portugal, nomeadamente as associadas a CEM por
radiofrequência ou ondas de rádio. Conforme referido pela
DGS, as emissões provenientes do sol e que atingem a
superfície terrestre incluem a luz visível e a radiação
ultravioleta (UV). A radiação UV também provém de outras
fontes (por exemplo: solários). Os efeitos da radiação UV
sobre a saúde humana dependem da quantidade e tipo de
radiação que atinge a superfície terrestre. A DGS refere que
o principal risco associado ao uso de telemóvel é o risco de
acidente pela sua utilização durante a condução automóvel.
Esse risco é equivalente para um telefone “mãos livres”, dado
que provém mais da distração ligada à conversação e não
tanto da perícia em dirigir o veículo ou de um efeito direto do
campo de radiofrequência sobre o cérebro. No entanto, não
deverá ser negligenciado o facto de que o telemóvel é um
fator na segurança e na assistência médica pré-hospitalar,
permitindo providenciar e apressar a chegada de serviços de
emergência.
Para saber mais: Verão » Radiação Ultravioleta.

ICNIRP – A Comissão Internacional de Proteção contra
Radiação Não-Ionizante (ICNIRP) é uma organização
cientíﬁca independente, sem ﬁns lucrativos. Foi fundada na
Alemanha em 1992 pela International Radiation Protection
Association (IRPA), com a qual mantém estreitas relações. É
uma Comissão Internacional especializada em proteção
contra radiação não-ionizante. As atividades da Organização
incluem a determinação de limites de exposição para CEM
usados por dispositivos como telemóveis. Para preservar sua
independência, conforme consta nos seus estatutos, não
recebe apoio ﬁnanceiro de entidades comerciais.
Formalmente reconhecida pela OMS como parceira no
campo da radiação não ionizante, o seu parecer é solicitado
por muitas organizações nacionais e multinacionais,
incluindo a União Europeia (UE). A missão do ICNIRP é
rastrear e avaliar o conhecimento cientíﬁco e as descobertas
recentes para fornecer orientações de proteção contra
radiação não ionizante. A Comissão produz revisões do
conhecimento cientíﬁco atual e diretrizes que resumem sua
avaliação. De acordo com o ICNIRP, as suas diretrizes
protegem contra todos os possíveis efeitos adversos à saúde
relacionados com a exposição de CEM de tecnologias 5G,
incluindo possíveis diferenças nos efeitos dos CEM em
função da idade e estado de saúde, o efeito de exposições
agudas e crônicas e inclui todos os efeitos comprovados.
Para saber mais: 5G - Radiofrequency - RF EMF.
OMS – A Organização Mundial da Saúde (OMS) é uma
agência especializada em saúde composta por 194
Estados-Membros, fundada em 7 de abril de 1948 e
subordinada à Organização das Nações Unidas. A OMS tem
as suas origens nas guerras do ﬁm do século XIX. Segundo
sua constituição, a OMS tem por objetivo desenvolver, até o
máximo possível, o nível de saúde de todos os povos. Sendo a
saúde deﬁnida pela OMS como um «estado de bem-estar
físico, mental e social completo e não consistindo apenas na
ausência de uma doença ou enfermidade». De acordo com a
OMS, considerando os níveis de exposição muito baixos e os
resultados de pesquisa desenvolvidas até o momento, não há
evidências cientíﬁcas convincentes de que os fracos sinais
das estações base e redes sem ﬁo causem efeitos adversos à
saúde.
Para saber mais: Electromagnetic ﬁelds
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UIT – A União Internacional das Telecomunicações (UIT) é a
agência da ONU especializada em tecnologias de informação
e comunicação. É composta por todos os 193 países
membros da ONU e por mais de 700 entidades do sector
privado e académico. Foi fundada em Paris, no dia 17 de maio
de 1865 e é hoje a organização internacional mais antiga do
mundo. É uma das agências especializadas da Organização
das Nações Unidas (ONU), tendo a sua sede em Genebra, na
Suíça. De acordo com a UIT, os sistemas 5G utilizarão
frequências previstas pelos padrões internacionais de
proteção aos CEM. Dois organismos internacionais: a
Comissão Internacional de Proteção contra Radiação
Não-Ionizante (ICNIRP) e o Instituto de Engenheiros
Elétricos e Eletrónicos (IEEE) desenvolveram diretrizes de
exposição e deﬁniram limites de exposição em termos de
taxa de absorção especíﬁca (SAR) e força do campo elétrico
e magnético. Essas diretrizes de exposição formam a base da
política e regulamentação em muitos países. A UIT
recomenda que, se os limites de CEM de radiofrequência
(RF) não existirem, ou se não cobrirem as frequências de
interesse, devem ser usados os limites de ICNIRP.
Para saber mais: 5G technology and human exposure to
radio frequency electromagnetic ﬁelds.

3GPP – 3rd Generation Partnership Project é uma
organização tecnológica do ramo das telecomunicações. O
projeto de parceria engloba sete organizações de
desenvolvimento de padrões de telecomunicações
(ARIB/TTC (Japão), ATIS (América do Norte), CCSA
(República Popular da China), ETSI (Europa), TSDSI (Índia) e
TTA (Coreia do Sul), conhecidas como "Parceiros
Organizacionais", e fornece aos seus membros todo o
desenvolvimento para produzir os Relatórios e
Especiﬁcações que deﬁnem as tecnologias 3GPP. Segundo o
3GPP “a história mostrou que o sector das redes móveis passa
por uma grande mudança tecnológica a aproximadamente cada
10 anos. Existem vastas matrizes de desenvolvimentos
tecnológicos no horizonte e a procura é maior do que nunca. A
presença global e o sucesso dos padrões 3GPP continuarão a
desenvolver novas especiﬁcações em tempo útil. Para tal, é
necessária uma colaboração intensiva no sector de
telecomunicações, sector que se torna mais importante do que
nunca. À medida que surgem discussões sobre o 5G, teremos
muito para nos manter ocupados no 3GPP no futuro próximo”.
Para saber mais: About 3GPP Home; 3GPP system
standards heading into the 5G era.

RSPG – O Radio Spectrum Policy Group (RSPG) foi constituído
através da Decisão 2002/622/CE da Comissão Europeia. É
um grupo consultivo que auxilia a Comissão Europeia no
desenvolvimento da política de espectro radioelétrico. Os
membros do grupo são representantes seniores dos
Estados-Membros e um representante oﬁcial da Comissão
Europeia. As delegações incluem representantes das
autoridades reguladoras e dos ministérios responsáveis por
assuntos relacionados com o espectro radioelétrico em cada
Estado-Membro. O presidente do RSPG é um membro eleito
pelo grupo por um período de dois anos. São convidados a
participar nas reuniões plenárias, como observadores,
representantes dos países do Espaço Económico Europeu
(EEE), da Conferência Europeia das Administrações de
Correios e Telecomunicações (CEPT) e do Instituto Europeu
de Normalização das Telecomunicações (ETSI). Sobre
questões relacionadas com o espectro para o 5G, o RSPG
desenvolveu e aprovou várias opiniões.
Para saber mais: Opinions & main deliverables.
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