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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre conectividade à Internet para o crescimento, a competitividade e a coesão: a 

sociedade europeia a gigabits e 5G 

(2016/2305(INI)) 

 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 14 de setembro de 2016, intitulada 

«Conectividade para um Mercado Único Digital Concorrencial – Rumo a uma 

Sociedade Europeia a Gigabits» (COM(2016)0587) e o documento de trabalho da 

Comissão que a acompanha (SWD(2016)0300), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 14 de setembro de 2016, intitulada 

«5G para a Europa: um Plano de Ação» (COM(2016)0588), assim como o documento 

de trabalho dos serviços da Comissão que a acompanha (SWD(2016)0306), 

– Tendo em conta a proposta da Comissão, de 14 de setembro de 2016, de diretiva do 

Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o Código Europeu das 

Comunicações Eletrónicas (COM(2016)0590), 

– Tendo em conta a proposta da Comissão, de 14 de setembro de 2016, de um 

regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera os Regulamentos (UE) 

n.º 1316/2013 e (UE) n.º 283/2014 relativos à promoção de conectividade à Internet em 

comunidades locais (COM(2016)0589), 

– Tendo em conta a proposta da Comissão, de 14 de setembro de 2016, de Regulamento 

do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Gabinete do Organismo de 

Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (COM(2016)0591), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 6 de maio de 2015, intitulada 

«Estratégia para o Mercado único Digital na Europa» (COM(2015)0192) e o documento 

de trabalho dos serviços da Comissão que a acompanha (SWD(2015)100), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 2 de julho de 2014, intitulada «Para 

uma economia dos dados próspera» (COM(2014)0442), 

– Tendo em conta a Decisão n.º 243/2012/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

14 de março de 2012, que estabelece um programa plurianual da política do espetro 

radioelétrico1, 

– Tendo em conta o anexo à comunicação da Comissão, de 2 de outubro de 2013, 

intitulada «Programa para a adequação e a eficácia da regulamentação (REFIT): 

resultados e próximas etapas» (COM(2013)0685), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 19 de abril de 2016, intitulada 

«Prioridades de normalização no domínio das TIC para o Mercado Único Digital», 

(COM(2016)0176), 

                                                 
1 JO L 81 de 21.3.2012, p. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=PT&type_doc=COMfinal&an_doc=2015&nu_doc=0192
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– Tendo em conta a sua resolução de 19 de janeiro de 2016, intitulada «Rumo a um Ato 

para o Mercado Único Digital»1, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão, de 2 de fevereiro de 2016, de decisão do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa à utilização da faixa de frequências de 470-

790 MHz na União (COM(2016)0043),  

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho Europeu de 28 de junho de 2016 (EUCO 

26/16), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 25 de setembro de 2013, intitulada 

«Abrir a Educação: Ensino e aprendizagem para todos de maneira inovadora graças às 

novas tecnologias e aos Recursos Educativos Abertos» (COM(2013)0654), 

– Tendo em conta a Diretiva 2013/35/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 26 de junho de 2013, relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde em 

matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos (campos 

eletromagnéticos) (20.ª diretiva especial na aceção do artigo 16.º, n.º 1, da Diretiva 

89/391/CEE) e que revoga a Diretiva 2004/40/CE2, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 

pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, da 

Comissão dos Transportes e do Turismo, da Comissão do Desenvolvimento Regional e 

da Comissão da Cultura e da Educação (A8-0000/2017), 

A. Considerando que a tecnologia 5G será um motor da inovação, que provocará 

perturbações nas indústrias e criará novos casos de utilização, serviços e produtos de 

elevada qualidade, fluxos de receitas e modelos comerciais, fomentando a 

competitividade das indústrias e a satisfação dos consumidores;  

B. Considerando que a arquitetura de redes móveis 5G será substancialmente diferente das 

gerações anteriores, a fim de satisfazer os requisitos de atividade e desempenho 

previstos para as redes de capacidade muito alta, mormente no que toca à latência e à 

fiabilidade; 

C. Considerando que o futuro da sociedade e da economia europeias dependerá muito das 

infraestruturas 5G, cujo impacto irá muito além das atuais redes de acesso sem fios, no 

intuito de proporcionar serviços de comunicação de elevada qualidade e mais rápidos, 

disponíveis em toda a parte e em qualquer momento; 

D. Considerando que a implantação de redes 5G se fará principalmente através de 

investimentos comerciais e responderá a um ambiente regulamentar favorável ao 

investimento; que a simplificação das condições administrativas, por exemplo para a 

implantação de pequenas células para uma harmonização de espetro rigorosa e 

atempada e para o desenvolvimento de redes de capacidade muito alta, tal como 

                                                 
1 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0009. 
2 JO L 179 de 29.6.2013, p. 1. 
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proposto no Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, se reveste de importância 

crucial;  

E. Considerando que a implantação da tecnologia 5G e a sociedade a gigabits necessita de 

um calendário preciso, de cooperação com todas as partes interessadas e de 

investimentos adequados, a fim de cumprir todas as condições no prazo previsto;  

I. Visão 5G – exigências de uma transição geracional 

1. Congratula-se com a proposta da Comissão de elaborar um plano de ação 5G que vise 

fazer da UE um líder mundial na implantação de redes 5G normalizadas entre 2020 e 

2025; 

2. Acolhe com agrado os objetivos da sociedade a gigabits, de atingir velocidades de rede 

de 100 Mbps para todos os consumidores e, a longo prazo, de 1 Gbps a 100 Gbps para 

as principais forças socioeconómicas, como empresas que utilizam intensivamente 

instrumentos digitais, grandes plataformas de transporte, instituições financeiras e 

escolas;  

3. Salienta que os sistemas 5G deverão poder funcionar numa ampla gama de frequências: 

de um nível inferior a 1 GHz até 100 GHz e com um potencial máximo até 300 GHz; 

observa que as frequências de 3-6 GHz e acima de 10 GHz deveriam proporcionar 

velocidades de transmissão elevadíssimas e capacidades extremas nas zonas densas; 

4. Salienta que uma estratégia de espetro coerente, que inclua roteiros nacionais, é 

necessária para enfrentar os desafios da tecnologia 5G, abordando as comunicações 

humanas, de máquina a máquina (M2M) e relacionadas com a Internet das Coisas (IdC) 

a vários níveis: velocidade da ligação, mobilidade, latência, ciclo de funcionamento, 

fiabilidade, etc.; 

5. Assinala que a construção das redes sem fios 5G exige uma utilização flexível e 

eficiente de todas as partes disponíveis do espetro não contíguas, incluindo a faixa de 

700 MHz, para cenários de implantação de rede muito diferentes, com uma clara ênfase 

na harmonização das faixas que se encontram disponíveis numa base regional;  

6.  Salienta que os intervenientes do setor devem beneficiar de condições de concorrência 

equitativas e de flexibilidade para conceberem as suas próprias redes e escolherem o seu 

modelo de investimento e a tecnologia mais adequada, incluindo «fibra até casa» 

(FTTH), WiFi, G.fast, 2G, cabo, satélite ou qualquer outra tecnologia com 

desenvolvimento rápido que contribua para ligar todos os europeus a redes de 

capacidade muito alta; 

II. Realizar os benefícios da sociedade a gigabits  

7. Considera que a tecnologia 5G é mais do que uma evolução da banda larga móvel e que 

será um dinamizador essencial do futuro mundo digital, a par da próxima geração de 

infraestruturas de banda larga ultrarrápida universal, que apoiará a transformação dos 

processos em todos os setores da economia (setor público, cuidados de saúde, energia, 

serviços de utilidade pública, fabrico, transporte, indústria automóvel, realidade virtual, 

jogos em linha, etc.), bem como serviços facilmente reconfiguráveis, flexíveis e 
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altamente personalizados, suscetíveis de melhorar a vida de todos os cidadãos; 

8. Observa que a tecnologia 5G deve ser determinante para combater o fosso digital e para 

melhorar a aceitação da Internet, especialmente nas zonas rurais e remotas; 

9. Congratula-se com a iniciativa WiFi4EU, que visa promover o acesso gratuito à Internet 

nas comunidades locais através de um programa financiado pela UE; observa que a 

velocidade de acesso está a aumentar e que, com o reforço da utilização em múltiplos 

dispositivos sem fios, as WLAN terão de responder às exigências da conectividade 

digital extremo a extremo;  

10. Salienta que o desenvolvimento de tecnologias 5G representa uma pedra angular para 

transformar as infraestruturas de redes TIC rumo a uma conectividade inteligente 

global: automóveis inteligentes, redes inteligentes, cidades inteligentes, fábricas 

inteligentes e mais além; entende que a banda larga ultrarrápida e inteligente, 

características eficientes de redes, que permitam obter uma conectividade quase 

instantânea entre pessoas, entre o homem e a máquina e entre máquinas conectadas, 

redefinirão a conectividade do utilizador final, que será possibilitada por paradigmas de 

redes de acesso rádio, tais como as redes em malha, redes de múltiplas configurações 

dinâmicas e tecnologias de definição através de software; 

11. Considera que a tecnologia 5G permitirá assegurar novos serviços de alta qualidade, 

ligar novos setores da indústria e, em última análise, melhorar a experiência do cliente 

dos serviços digitais, um utilizador cada vez mais sofisticado e exigente; 

12. Considera que o desenvolvimento e a melhoria de competências digitais devem realizar-

se através de importantes investimentos em educação com dois objetivos principais: 

formar uma mão de obra altamente qualificada, capaz de manter e criar empregos 

tecnológicos e pôr termo ao analfabetismo digital – uma das causas do fosso digital e da 

exclusão; 

III. Abordagem política 

13. Congratula-se com a iniciativa da Comissão de reforçar o Plano de Investimento para a 

Europa no âmbito dos instrumentos de financiamento (FEIE, MIE) afetados ao 

financiamento de objetivos estratégicos para a conectividade a gigabits até 2025; 

14. Exorta a Comissão a garantir, manter e desenvolver o financiamento do plano de ação 

5G ao nível adequado, tendo em vista o próximo quadro financeiro plurianual 2020-

2027;  

15. Considera que a melhor via de aproximação à sociedade a gigabits reside numa 

abordagem inclusiva do ponto de vista da tecnologia, apoiada por uma vasta gama de 

modelos de investimento, tais como as parcerias público-privadas ou o coinvestimento; 

observa que o coinvestimento em redes de capacidade muito elevada pode contribuir 

para reunir recursos, proporcionar diferentes enquadramentos flexíveis e diminuir os 

custos de instalação; 

16. Salienta que os investimentos comerciais devem ser apoiados por uma política e um 

ambiente regulamentar adaptado à previsibilidade e à segurança do retorno dos 
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investimentos, e não deve ser adiado por regimes públicos demasiado ambiciosos que 

possam obstar à implantação da tecnologia 5G;  

17. Exorta os Estados-Membros a executarem na íntegra o plano de ação 5G através de 

ações coerentes e oportunas, em regiões e cidades que incentivem e promovem a 

inovação intersetorial e fomentem um quadro de cooperação económica ao nível de toda 

a indústria; 

18. Insta a Comissão a assumir a liderança na promoção da interoperabilidade da tecnologia 

5G a nível intersetorial e interlinguística e no apoio a serviços que protejam a 

privacidade e que sejam fiáveis e seguros, e a considerar as circunstâncias nacionais 

económicas e geográficas como parte integrante de uma estratégia comum; 

19. Observa que cada setor deverá estabelecer o seu roteiro de normalização, com base em 

processos liderados pela indústria, com uma forte vontade de chegar a normas comuns 

suscetíveis de se tornar normas mundiais; 

20. Apoia o desenvolvimento de soluções e testes integrados, seguidos de ensaios 

interprofissionais de projetos-piloto de grande escala, em resposta à procura de serviços 

na sociedade a gigabits; 

21. Salienta a necessidade de harmonizar a abordagem europeia em relação aos campos 

eletromagnéticos (CEM), em conformidade com as orientações da Comissão 

Internacional para a proteção contra as Radiações Não-Ionizantes (ICNIRP), 

oficialmente reconhecidas pela OMS; 

22. Salienta que o desenvolvimento da sociedade a gigabits exige regras menos numerosas 

e mais simples, que devem ser orientadas para o futuro, favoráveis ao investimento e à 

inovação e baseadas numa avaliação da concorrência no mercado; salienta que a 

concorrência baseada nas infraestruturas oferece a possibilidade de regulamentar menos 

e permite um justo retorno dos investimentos a longo prazo; 

23. Salienta que cumpre rever cuidadosamente os planos nacionais para a banda larga, os 

quais devem visar todas as áreas da tecnologia 5G, manter uma abordagem que integre 

múltiplas tecnologias, apoiar a flexibilidade regulamentar e maximizar o âmbito da 

inovação e da cobertura;  

24. Insta a Comissão a avaliar os planos nacionais para a banda larga, a fim de identificar as 

lacunas e formular recomendações específicas por país, para seguimento; 

25. Congratula-se com a iniciativa da Comissão de criar a plataforma participativa para a 

banda larga de alto nível, com vista a assegurar um elevado nível de envolvimento das 

entidades públicas e privadas, a par das autoridades locais e regionais;  

26. Recorda que as PME poderiam beneficiar consideravelmente do acesso a soluções 5G; 

exorta a Comissão a especificar os seus planos de ação para facilitar o acesso das PME 

à plataforma participativa para a banda larga 5G; 

27. Apoia o plano proposto pela Comissão tendo em vista a harmonização do espetro e a 

validade das licenças de longo prazo a, pelo menos, 25 anos, o que aumentará a 
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estabilidade e a segurança jurídica dos investimentos; observa que as decisões relativas 

a essas questões devem ser tomadas simultaneamente em todos os Estados-Membros, 

no intuito de adotar orientações vinculativas sobre determinadas condições do processo 

de afetação; 

28. Exorta a UE a coordenar os seus esforços no âmbito da União Internacional das 

Telecomunicações (UIT), a fim de assegurar uma política coerente da UE; realça o facto 

de que as necessidades de harmonização do espetro para as comunicações 5G para além 

de 2020 devem ser concluídas antes da Conferência Mundial das Radiocomunicações de 

2019 (WRC-19); 

29. Recomenda à Comissão que estabeleça uma avaliação anual dos progressos registados, 

elabore recomendações sobre o plano de ação 5G, e informe o Parlamento dos 

resultados; 

° 

° ° 

30. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 

e aos Estados-Membros. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

O conceito de desenvolvimento de uma sociedade a gigabits assenta nas oportunidades 

oferecidas pela implantação de soluções 5G. A tecnologia 5G abre uma nova fase no mundo 

digital, com a criação de novas redes de qualidade: redes de capacidade muito elevada. Ao 

oferecer novas oportunidades, a infraestrutura torna-se um elemento dinamizador. 

  

Existem, no entanto, algumas condições para o desenvolvimento de infraestruturas 5G. Um 

ambiente regulamentar favorável ao investimento deverá criar segurança jurídica, 

transparência, igualdade e simplificação das regras, aspetos fundamentais para as comunicações 

eletrónicas atuais e futuras. A concorrência baseada nas infraestruturas deve envolver todos os 

parceiros possíveis que concorram para investimentos no âmbito de um enquadramento de 

modelos de coinvestimento flexíveis e eficazes de ponto de vista empresarial. A atribuição de 

espetro deve ser harmonizada, a fim de garantir a coerência das decisões e soluções adotadas. 

Além disso, há que envidar esforços concertados ao nível da UE para gerir a acessibilidade das 

frequências de 700 MHz e das situadas entre 1 GHz e 100 GHz a longo prazo. Deve existir uma 

vontade de trabalhar sobre a normalização e a interoperabilidade no quadro comum para todos 

os Estados-Membros da UE. Por último, muitas indústrias devem estar dispostas a definirem os 

seus próprios roteiros, a fim de adaptar os requisitos técnicos necessários para a conectividade 

e as comunicações 5G. O pleno potencial dos serviços 5G só pode ser concretizado se forem 

desenvolvidas parcerias mais estreitas com as indústrias «verticais». É imperioso aprendermos 

a trabalhar de forma mais sistemática nos processos industriais. 

 

Existem certos fatores essenciais do desenvolvimento da tecnologia 5G, tais como a 

necessidade de compreender a natureza das vantagens económicas e dos benefícios que podem 

advir da implantação da tecnologia 5G. Tais benefícios incluem o desenvolvimento da Internet 

das coisas, automóveis autónomos, crescimento no domínio da saúde em linha e da 

telemedicina (que, por seu turno, contribuirá para uma verdadeira mudança de paradigma nos 

cuidados de saúde), possibilidades totalmente novas de ensino e aprendizagem graças à 

utilização de instrumentos de realidade virtual, novos modelos de entretenimento, os potenciais 

resultados das cidades inteligentes e novas possibilidades de exploração agrícola digital. A 

implantação da tecnologia 5G abrirá caminho para novos produtos e serviços, que serão mais 

fáceis de utilizar e mais adaptados às necessidades da população, aumentando o grau de 

satisfação dos consumidores. O crescimento é o motor da procura. Esta procura tornará os 

investimentos em 5G mais rentáveis a longo prazo e garantirá o bom nível do retorno dos 

investimentos. 

 

É evidente que, embora as possibilidades das novas infraestruturas, a inclusão das mesmas e a 

procura de infraestruturas 5G venham a mudar as atitudes da sociedade, serão igualmente 

exigidas novas competências. A dimensão educativa da implantação da 5G deve, por 

conseguinte, ser igualmente tida em consideração. 

. 

Com a tecnologia 5G, a Europa tem uma excelente oportunidade para reinventar a paisagem 

industrial das telecomunicações. Estamos numa encruzilhada de inovações promissoras. O 

relator espera que a indústria da UE, no seu conjunto, sirva de base para desenvolvimentos 

ambiciosos da tecnologia 5G e para um roteiro de implantação. 

 

A Comissão propôs uma agenda, um calendário e medidas concretas bem elaboradas. O Código 

Europeu das Comunicações Eletrónicas deverá ser aprovado em breve. É, porém, fundamental 
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que todas as partes interessadas cooperem no âmbito do processo. Os Estados-Membros devem 

estar dispostos a participar em processos decisórios claros, comuns e harmonizados. Se os 

novos planos nacionais para a banda larga não forem adotados em tempo útil, não é possível 

lançar o investimento e o desenvolvimento de tecnologias e soluções, mormente a utilização de 

soluções com base em fibra no âmbito dos serviços 5G. Se a UE não exercer uma pressão ativa 

e consistente nos debates da WRC, será difícil concretizar decisões satisfatórias relativas à 

acessibilidade das frequências giga. Sem uma cooperação entre a Comissão, os Estados-

Membros, os representantes das empresas e o ORECE, perderemos a oportunidade de 

harmonizar o processo de atribuição do espetro. Sem a colaboração entre as instituições da UE, 

os governos e os órgãos de poder local e regional, não há possibilidades de investir em 

infraestruturas inclusivas com plena acessibilidade às redes 5G de capacidade muito elevada 

para todos, incluindo para os habitantes de zonas remotas e rurais. Sem a participação adequada 

do público e sem o financiamento nacional e comunitário do plano de ação 5G a partir de agora 

e para além de 2020, com o novo QFP, será difícil alcançar qualquer dos objetivos acima 

mencionados. 

 

É essencial que todas as condições requeridas para a implantação cabal da tecnologia 5G até 

2025 sejam analisadas e estabelecidas em conformidade. 

É igualmente importante coordenar os esforços de todas as partes interessadas, a fim de alcançar 

os objetivos dos serviços 5G. É evidente que, se todas as medidas e atividades do plano de ação 

5G forem realizadas com êxito, as vantagens para a economia europeia e para todos os cidadãos 

europeus serão numerosas. 

 


