
 

 

 

NOS, SGPS, S.A. 

Sociedade Aberta 

Sede Social: Rua Actor António Silva, 9, Campo Grande, 1600-404 Lisboa 

Capital Social: 5.151.613,80 Euros 

Número de Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de 

Pessoa Coletiva 504 453 513 

 

 

COMUNICADO 

 

NOS

Technology, S.A., por um lado, e a VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, 

S.A. por outro, foram hoje celebrados um conjunto de acordos com vista à partilha de 

infraestruturas de rede móvel de suporte (infraestrutura passiva como torres e mastros) e 

rede móvel ativa (equipamentos ativos de rádio como antenas, amplificadores e demais 

equipamentos). 

Os acordos apresentam as seguintes caraterísticas: 

a) têm abrangência nacional, existindo diferenças de aplicação consoante se trate de zonas 

de maior ou menor densidade populacional: nas primeiras zonas, tipicamente maiores 

aglomerados urbanos, as partes irão explorar sinergias acrescidas na partilha de 

infraestrutura de suporte e nas segundas zonas, tipicamente zonas rurais e no interior do 

país, as partes farão, para além da utilização comum de infraestruturas de suporte a partilha 

da sua rede móvel ativa.   

b) incidem sobre ativos atualmente detidos ou que venham a ser detidos pelas partes no 

futuro e sobre as tecnologias já existentes  2G, 3G e 4G, sendo que a acomodação do 5G 

nos referidos acordos estará dependente da decisão autónoma de cada operador de 

implementar ou não esta tecnologia.  

c) não importam a partilha de espectro entre as operadoras, mantendo as partes, em 

exclusivo, o controlo estratégico das suas redes, garantindo assim a total concorrência, 

liberdade estratégica e comercial e capacidade de diferenciação na definição e prestação de 

serviços aos seus respetivos clientes. 

Cada parte poderá decidir fazer evoluir a sua rede de comunicações móveis com total 

liberdade e autonomia. 

Estes acordos visam permitir uma maior eficiência dos investimentos da NOS, a captação de 

valor através da exploração de sinergias e um desenvolvimento mais rápido e 

ambientalmente mais responsável da rede móvel do País, proporcionando um maior 

benefício para os seus Clientes e demais stakeholders.   

A partilha de infraestruturas móveis é ainda um importante contributo para o incremento da 

coesão territorial e inclusão digital, fatores essenciais a um desenvolvimento sustentável de 

todo o País  

 



 

 

 

 

 

Esta informação está também disponível no site de Apoio ao Investidor da NOS em 

www.nos.pt/ir. 

 

 

Lisboa, 22 de outubro de 2020 
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