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NOTA PRÉVIA 

 

O presente documento constitui a pronúncia da MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia, 

S.A. (doravante “MEO”) ao projeto de decisão sobre a alteração do direito de utilização de fre-

quências detido pela Dense Air Portugal e utilização futura da faixa de frequências do 3,4-3,8 

Hz (doravante “SPD” ou “SPD Dense Air”), aprovado por Deliberação do Conselho de Adminis-

tração da ANACOM de 22.10.2019. 

 

Os comentários, contributos e sugestões da MEO apresentados neste documento tiveram em 

atenção a atual conjuntura do mercado e o quadro legal existente e não prejudicam a adoção 

de posições diferentes no futuro, caso se alterem as condições subjacentes à presente pronún-

cia. Acresce que a pronúncia da MEO em nada prejudica as posições adotadas ou a adotar 

em processos judiciais que estejam relacionadas com o objeto do presente SPD, devendo con-

siderar-se os seus comentários, contributos e sugestões no âmbito do exercício do direito/dever 

de colaboração com a ANACOM na adoção de decisões com impacto nos operadores e no 

mercado. 

 

A MEO considera, para todos os efeitos, como CONFIDENCIAIS as passagens deste documento 

devidamente assinaladas como tal, com a indicação de [IIC] — Início de Informação Confidencial 

e [FIC] — Fim de Informação Confidencial, uma vez que as mesmas constituem segredo comer-

cial e de negócio, sendo suscetíveis de revelar questões inerentes às atividades e vida interna 

da MEO. 
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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

 

1. Em 22.10.2019 a ANACOM aprovou dois projetos de decisão fundamentais para o futuro 

do 5G em Portugal, colocando-os em consulta pública: um deles corresponde ao SPD a 

que ora se responde; o outro, fortemente relacionado com este, foi o projeto de decisão 

sobre a designação da faixa dos 700 MHz para serviços de comunicações eletrónicas 

terrestres, limitação do número de direitos de utilização de frequências a atribuir nas fai-

xas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz e definição do respetivo 

procedimento de atribuição (doravante “SPD 5G”). 

 

2. No SPD Dense Air, que agora se analisa, a ANACOM vem, em suma, propor o seguinte: 

 

(i) Alterar o direito de utilização de frequências da Dense Air (consubstanciado no tí-

tulo ICP-ANACOM n.º 04/2010 – doravante “DUF”), nomeadamente através da re-

configuração dos blocos de espectro nas zonas 1 a 8 e na relocalização do espectro 

consignado a esta entidade para o extremo inferior da faixa (entre os 3,4 e os 3,5 

GHz); e 

(ii) Disponibilizar ao mercado, no futuro procedimento de atribuição de frequências — 

sobre cujo modelo o SPD 5G contém alguma informação, ainda que muito vaga — 

a totalidade da faixa dos 3,4-3,8 GHz, fazendo cessar o DUF atribuído à Dense Air 

na data prevista no respetivo título, i.e., em 05.08.2025. 

 

3. Antes de apresentar, em maior detalhe, os seus comentários ao SPD, a MEO não pode 

deixar de manifestar a sua absoluta surpresa em relação a este projeto de decisão, 

dado que o mesmo, para além de evidentes fragilidades jurídicas, conduzirá, caso ve-

nha a ser adotado, a uma situação artificial e injustificada de escassez de espectro, 

prejudicando substancialmente a introdução sustentada do 5G e, consequentemente, o 

interesse público. 

 

4. A posição da MEO pode ser descrita, em traços gerais, da seguinte forma: 

 

(i) Há uma escassez de espectro disponível para assegurar e garantir o sucesso de um 

projeto de manifesto interesse público, como é o caso do 5G; 
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(ii) Nos termos legais e no âmbito dos seus poderes-deveres de incentivar a utilização 

efetiva e assegurar a gestão eficiente do espectro radioelétrico, a ANACOM pode 

sempre alterar os direitos de utilização de frequências concedidos, em casos obje-

tivamente justificáveis e de acordo com o princípio da proporcionalidade; 

(iii) No caso concreto, a Dense Air está em incumprimento manifesto e reiterado dos 

termos e condições fixadas no título habilitante do seu DUF (e do respetivo concurso 

do BWA) e, como tal, a única decisão admissível (incontornável mesmo, dir-se-ia) é 

a revogação do referido DUF e a recuperação do espectro atribuído a esta empresa; 

(iv) A ANACOM tem o poder-dever de gerir de forma eficiente o espectro radioelétrico, 

um bem do domínio público do Estado (que a ANACOM gere apenas por delegação 

legal), essencial à prossecução do interesse público e à satisfação de necessidades 

coletivas; e 

(v) A solução que a ANACOM vem apontar no SPD — surpreendente face ao histórico 

existente — é insólita, uma vez que: 

 Mantém os direitos da Dense Air (ainda que reconfigurados) até 2025, mas 

refere que totalidade da faixa dos 3,4-3,8 GHz vai ser disponibilizada no fu-

turo procedimento de leilão; 

 Determina que o espectro radioelétrico associado ao título da Dense Air pode 

vir a ser atribuído a outras entidades e ficar sujeito a restrições de uso até 

2025, em nada concretizando o que isto quer dizer ou quais os impactos desta 

medida; 

 Admite que a Dense Air possa participar no futuro leilão, mas pré-anuncia a 

caducidade do seu DUF em 2025; e 

 Alerta que irá reavaliar a situação nos próximos anos, exercendo as suas com-

petências, sempre que necessário e adequado, mas não impõe quaisquer no-

vas condições à Dense Air relativamente à utilização efetiva e eficiente do 

espetro (ex: nova data para início da exploração comercial), não impedindo, 

assim, que a situação de continuado incumprimento se mantenha. 

(vi) De resto, esta decisão em nada é favorável: 

 à própria Dense Air, que num enquadramento de manifesta incerteza e de 

anúncio de caducidade do seu DUF, não terá, certamente, qualquer incentivo 

para investir na exploração comercial das frequências (esta entidade, apa-

rentemente, condicionou o investimento no seu projeto comercial à existência 
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de um acordo sobre uma possível renovação do seu DUF, que não pode ma-

nifestamente existir); 

 à MEO nem aos restantes operadores, que embora possam adquirir espectro 

nesta faixa (ao que tudo indica), terão de esperar até 2025 para o poder uti-

lizar sem restrições;  

 mais importante, não é favorável ao interesse público nem ao mercado, pois 

coloca em causa o desenvolvimento do 5G em Portugal, completo e de qua-

lidade, não apenas porque restringe de forma artificial a quantidade de es-

pectro nesta faixa que poderá ser efetivamente utilizada em 2020, mas tam-

bém porque o DUF da Dense Air, atribuído (e agora mantido) para a presta-

ção de serviços de BWA, tem o seu campo de aplicação para o desenvolvi-

mento do 5G naturalmente limitado. 

(vii) Esta decisão cria, em rigor, novos e intricados problemas jurídicos relacionados, 

desde logo, com o pré-anúncio de caducidade do DUF da Dense Air e com a sobre-

posição de direitos de utilização sobre as mesmas faixas de frequências, os quais, 

no entender da MEO, não têm cabimento na Lei das Comunicações Eletrónicas 

(“LCE”). 

 

5. Mais importante do que os temas jurídicos, choca perceber do SPD que um incumprimento 

tão significativo e continuado da obrigação mais importante relativa à utilização de um 

recurso escasso — a da sua utilização efetiva e eficiente — não é suficiente, no entender 

da ANACOM, para uma decisão de revogação. A posição do regulador, a manter-se, 

constituiria um grave precedente e colocaria em causa, no futuro, a gestão de um bem de 

manifesto interesse público. 

 

6. Uma palavra final para salientar as dificuldades de interpretação do conteúdo do SPD 

Dense Air, nomeadamente pela falta de clareza na explicação da solução apresentada 

em temas manifestamente críticos para o sucesso do projeto do 5G e para a posição da 

MEO (e dos restantes interessados em adquirir DUF nesta faixa). Exemplo paradigmático 

do que se acaba de dizer é nada ser referido sobre a eventual sobreposição de direitos 

de utilização nas mesmas faixas e a ausência de detalhe sobre eventuais restrições ou 

condicionamentos que possam existir. 
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7. Num tema fundamental para o futuro do setor e do país, uma vez que está muito ligado 

ao desenvolvimento 5G, esperar-se-ia, no mínimo, uma maior concretização da posição 

da ANACOM e uma visão estratégica mais substanciada, o que manifestamente não su-

cede no presente caso. 

 

2. PONTO PRÉVIO SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

8. A MEO não pode deixar de registar que o processo administrativo que lhe foi facultado, 

para análise do presente SPD, apenas contém elementos desde 12.04.2018, começando 

precisamente por aquela que, alegadamente, foi a primeira comunicação enviada para 

a ANACOM pela Dense Air. 

 

9. É de salientar, porém, que para efeitos de análise cabal do presente SPD teria sido fun-

damental ter sido disponibilizada informação desde a data em que foi atribuído o DUF 

que atualmente pertence à Dense Air. Tal sucede porque, como se verá melhor abaixo, a 

obrigação de utilização efetiva e eficiente dos direitos de utilização atribuídos através do 

DUF deveria ter sido cumprida até 05.08.2012 (e naturalmente daí em diante), não exis-

tindo qualquer evidência no processo administrativo antes de 12.04.2018. Como bem se 

percebe, este aspeto não é despiciendo para a análise deste tema. 

 
10. De qualquer forma, pese embora a inexistência da totalidade de elementos relevantes no 

processo administrativo, parece claro, da informação pública existente e das referências 

no SPD, que a situação de incumprimento da obrigação de utilização efetiva e eficiente 

do espetro radioelétrico verifica-se há mais de 7 anos. 

 

3. COMENTÁRIOS DA MEO 

 

3.1. A necessária, incontornável e plenamente justificada revogação do DUF da Dense Air 

 

11. Conforme a ANACOM bem sabe (isso mesmo resultando de diversas passagens do SPD), 

a utilização efetiva e eficiente do espectro radioelétrico é um dos princípios regulatórios 

mais importantes no sector das comunicações eletrónicas (como decorre dos artigos 5.º, 

n.º 2, alínea d). e 15.º, n.º 2, alínea c), da LCE), face ao número limitado de frequências 
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disponíveis para a prestação de serviços de comunicações eletrónicas e o seu elevado 

valor para o interesse público e dos consumidores. 

 

12. É, precisamente, por isso que a utilização de frequências está dependente da atribuição 

de direitos de utilização, quando tal seja necessário para salvaguardar a utilização efici-

ente do espectro (o artigo 30.º, n.º 1, alínea c) da LCE).  

 

13. É, também, por isso que os direitos de utilização de frequências estão tradicionalmente 

condicionados à utilização efetiva e eficiente das frequências atribuídas, podendo ser im-

postos ou fixados prazos de exploração efetiva (artigo 32.º, n.º 1, alínea b) da LCE). 

 

14. E é, ainda, por isso que a ANACOM deve garantir que, numa situação em que ocorra a 

transmissão de utilização de frequências, tais frequências sejam (e continuem a ser) utili-

zadas de forma efetiva e eficiente (o artigo 34.º, n.º 5, alínea c) da LCE). 

 

15. A importância consagrada na LCE à utilização efetiva e à gestão eficiente do espectro de 

radiofrequências decorre, também, do facto de se tratar de um bem do domínio público 

(artigo 14.º) o que significa, pela sua natureza, que deve ser planeado, gerido e explorado 

com especial cuidado. De resto, sendo um bem do domínio público, a ANACOM deve geri-

lo em estrita obediência às regras e condições definidas na lei e sempre atendendo à 

especial posição desde bem para a satisfação de necessidades coletivas. 

 

16. A atribuição à atual Dense Air de um direito de utilização de frequências teve, por isso, 

como pressuposto que esta garantiria, nos termos da Lei, a obrigação imposta quanto à 

utilização das frequências consignadas 

 

17. Tal obrigação, de resto, resultava de forma clara do artigo 33.º, n.º 2, do Regulamento 

n.º 42/2009, de 29 de outubro (“Regulamento do leilão para atribuição de direitos de 

frequências para o acesso de banda larga via rádio (BWA) nas faixas 3400-3600 MHz”), 

que previa que “os titulares dos direitos de utilização devem iniciar a exploração comer-

cial dos serviços no prazo máximo de 2 anos contado a partir da data da emissão dos 

respetivos títulos habilitantes, mediante efetiva utilização das frequências que lhe foram 

consignadas” (sem destaque no original). 
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18. O que significava que esta era uma das condições fundamentais do concurso BWA e uma 

das condições que a ANACOM, em cumprimento da Lei, fixou como necessárias para ga-

rantir a utilização efetiva e eficiente das frequências a atribuir no âmbito do procedi-

mento. 

 

19. Este aspeto também ficou patente no DUF, de forma clara. Com efeito, o artigo 5.º, alínea 

a), estabelece, em conformidade com o já referido artigo 32.º, n.º 1, alínea b) da LCE, que 

como forma de utilizar de forma efetiva e eficiente as frequências consignadas, dever-se-

ia “iniciar a exploração comercial dos serviços no prazo máximo de 2 anos contado a 

partir da data de emissão do presente título, salvo motivo devidamente fundamentado e 

como tal reconhecido pelo ICP-ANACOM, devendo comunicar ao ICP-ANACOM a data 

do seu efetivo início” (sem destaque no original). 

 

20. Atendendo a que o DUF foi emitido em 05.08.2010, esta obrigação deveria ser cumprida 

até 05.08.2012 e implicava, nos termos previstos, uma exploração comercial, ou seja, a 

existência de produtos, serviços e clientes. 

 

21. Não se tratava assim de meramente utilizar/ocupar as frequências consignadas (no sen-

tido de emitir um sinal radioelétrico), mas sim de as explorar com uma determinada fina-

lidade, in casu, uma finalidade comercial. 

 

22. A razão de ser desta determinação é fácil perceber: se assim não fosse, estaria aberta a 

porta para os operadores requererem a atribuição de frequências ainda que a sua utili-

zação não fosse efetivamente pretendida, assim minando e afetando as preocupações 

de utilização de um bem escasso (e valioso) e de manutenção de condições concorrenciais 

consistentes. 

 

23. Tanto quanto é do conhecimento da MEO, face à informação publicamente disponível e 

aos elementos disponibilizados no processo administrativo, esta obrigação nunca foi cum-

prida. 

 



 
 

10 

 

24. Quanto a informação pública, nomeadamente a que se encontra publicada no website 

da ANACOM (Anuários do Sector das Comunicações e nos Diretórios de Empresas no 

Sector das Comunicações anualmente publicados), resulta que nem a Dense Air, nem ne-

nhuma das suas antecessoras, exerceram qualquer atividade suportada na utilização 

efetiva das frequências desde que o DUF foi atribuído. 

 

25. Quanto à informação disponibilizada no processo administrativo verifica-se, entre outros 

aspetos, que no ofício de 31.07.2018, a ANACOM recordou que, apesar de ter sido decla-

rado o início de exploração comercial em 2012, estava “confirma[da] a ausência de qual-

quer exploração comercial do espectro em questão”, detido pela Dense Air e reforçou, 

junto daquela empresa, o disposto no artigo 32.º, n.º 1, alínea b), da Lei das Comunicações 

Eletrónicas, a propósito da utilização de forma efetiva e eficiente das frequências consig-

nadas. 

 

26. De qualquer forma, o próprio SPD confirma, por omissão, que esta obrigação nunca foi 

cumprida ao longo do tempo, uma vez que não existe nada no mesmo que aponte no 

sentido da existência (ou de uma tentativa de existência) de uma oferta comercial ao 

longo do tempo. 

 

27. Neste contexto, os seguintes factos são indesmentíveis: 

 

(i) A obrigação de iniciar a exploração comercial das frequências até 05.08.2012, con-

forme exigido pelo Regulamento BWA e DUF, não foi cumprida; e 

(ii) Desde 05.08.2012 até à data de hoje, esta obrigação permanece por cumprir. 

 

28. Estamos, assim, perante um incumprimento, continuado e consolidado, com um lastro de 

mais de 7 anos! Tal corresponde, numa licença com uma duração de 15 anos, a reconhe-

cer que decorreram praticamente dois terços desse tempo sem que tenha havido qual-

quer utilização efetiva, e muito menos eficiente, das frequências em causa. 

 

29. Sem prejuízo de se defender que o incumprimento da obrigação constante do DUF acom-

panha esta licença, a verdade é que desde março de 2018 que a Dense Air nada fez para 

inverter a situação que herdou. 



 
 

11 

 

 

30. É certo que o SPD refere que a Dense Air veio apresentar recentemente à ANACOM infor-

mação sobre os seus projetos comerciais (cf. ponto 3.2.2. do SPD) que, salvo o devido 

respeito, não permitem infletir a conclusão anterior e muito menos repor a legalidade da 

situação. 

 

31. De facto, a Dense Air veio referir a existência de compromissos significativos com opera-

dores de rede móvel1, mas que não concretiza; menciona que realizou um conjunto deta-

lhado de medições, mas que não equivale a exploração comercial das frequências con-

signadas e informou a ANACOM do que pretende vir a fazer em termos de modelo de 

negócio, o que não manifesta qualquer evidência sobre exploração comercial. 

 

32. Todavia, sobre a efetiva e eficiente exploração comercial das frequências consignadas 

nada existe como, de resto, a ANACOM confirma quando refere, na pág. […], “que no 

âmbito das suas funções de supervisão e de fiscalização, verificou que, das duas estações 

que integram a rede da Dense Air, apenas uma se encontrava a utilizar as faixas de 

espectro consignadas, existindo ainda uma outra emissão em local distinto” (sem subli-

nhado no original)2. 

 

33. E note-se, como já se apontou atrás, que a obrigação tinha uma exigência de exploração 

comercial e não meramente (mas que também, de resto, não se verifica) utilização espec-

tral, no sentido de emissão de sinais nas frequências consignadas. 

 

34. Neste sentido — e independentemente da validade daqueles planos — a verdade é que, 

até ao momento, subsiste um incumprimento da obrigação de utilização efetiva e eficiente 

das frequências, o que constitui um claro incumprimento do DUF e, consequentemente, 

da LCE e do Regulamento BWA. 

 

                                                           
1 Refira-se que mesmo estes planos, onde se incluem alguns memorandos de entendimento com alguns 
operadores de comunicações, onde se inclui a MEO, não demonstram de todo em todo uma intenção de 
esta passar a utilizar as frequências que lhe foram atribuídas. Por exemplo, no memorando de entendi-
mento celebrado com a MEO, a Dense Air propunha a venda de equipamentos de comunicações eletró-
nicas, o que não corresponde de todo a uma atividade para a qual o DUF lhe foi atribuído. 
2 Veja-se ainda as fls. 501 e segs. do processo administrativo, relativo ao Relatório de Acompanhamento 
das Obrigações na Exploração de Sistemas de Acesso de Banda Larga Via Rádio – BWA. 
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35. Refira-se ainda que pelo menos desde março de 2018 (data da consulta pública sobre a 

disponibilização de espectro na faixa de 700 MHz e de outras faixas) que a ANACOM teve 

conhecimento da existência de procura relativamente à faixa dos 3,6 MHz por parte da 

generalidade dos operadores móveis. 

 

36. Assim, pelo menos desde março de 2018 que se verifica não apenas um incumprimento 

(continuado) de uma obrigação do DUF, que não foi invertida, mas, ao mesmo tempo, a 

ANACOM sabe que existe procura e necessidade de utilização do espectro consignado. 

 

37. Neste contexto, a MEO considera ser absolutamente claro que a ANACOM, confrontada 

com uma situação de incumprimento continuado das condições fixadas no DUF e, conse-

quente e concomitantemente na Lei e no Regulamento BWA, deveria ter dado início ao 

processo legal de revogação do DUF na posse da Dense Air e de recuperação do espectro 

que lhe está associado. 

 

38. As competências para o fazer são também absolutamente claras: o artigo 9.º, n.º 1, dos 

seus Estatutos (aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março), confere poderes 

à ANACOM para “atribuir, alterar e revogar direitos de utilização de frequências e de 

números”. 

 

39. Estes poderes podem ser exercidos perante um incumprimento ou, note-se, mesmo que 

este não exista, conforme se prevê nos artigos 20.º da LCE, precisamente porque estamos 

perante a utilização de um bem do domínio público pelo que os direitos em causa são (e 

tem de ser) títulos jurídicos de natureza precária, no sentido de que podem ser alterados 

ou revogados, a todo o momento, em casos devidamente justificados. 

 

40. Acresce que o artigo 110.º da LCE prevê que sempre que a ANACOM “verificar que uma 

empresa não respeita uma ou mais das condições referidas nos artigos 27.º, 28.º, 32.º 

[que para sobretudo releva] e 37.º, deve notificar a empresa desse facto e dar-lhe a pos-

sibilidade de se pronunciar num prazo não inferior a 10 dias”, podendo, em consequência, 

aplicar-lhe algumas medidas para que tais condições passem a ser respeitadas (como a 

aplicação de sanções pecuniárias compulsórias) e, em última instância, “em caso de in-

cumprimento grave ou reiterado das condições referidas nos artigos 27.º, 28.º, 32.º e 37.º, 
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quando as medidas impostas nos termos dos n.os 3 e 4 não tenham conduzido ao cum-

primento pretendido, a ARN pode desde logo determinar a suspensão da atividade da 

empresa ou proceder à suspensão, até um máximo de dois anos, ou à revogação, total 

ou parcial, dos respetivos direitos de utilização”. 

 

41. E, de uma forma específica, quanto à atribuição de direitos de utilização de frequências, 

prevê o artigo 33.º, n.º 5, da LCE, que “os direitos de utilização de frequências não podem 

ser restringidos ou revogados antes de expirado o respetivo prazo de validade, salvo em 

casos devidamente justificados e, se aplicável, em conformidade com as condições fixa-

das no artigo anterior (…)”. 

 

42. Ora, uma das condições previstas no artigo anterior (artigo 32.º) é, precisamente, nos ter-

mos da alínea b), a obrigação de utilização efetiva e eficiente das frequências. 

 

43. Acontece que estamos aqui perante um dos casos (um caso de escola, até, dir-se-á) que 

justificam plenamente a revogação de um direito de utilização de frequências: o incum-

primento de uma obrigação concreta do DUF e, em termos globais, da obrigação do ope-

rador (da Dense Air) de utilizar efetiva e eficientemente o espectro que lhe foi consignado. 

 

44. Note-se que tendo o DUF em causa um período de validade de 15 anos, mesmo que a 

Dense Air venha a iniciar uma exploração comercial em 2020, durante 2/3 do período de 

duração deste direito (cerca de 10 anos) não houve uma exploração efetiva e eficiente 

das frequências! 

 

45. Incumprimento mais claro do que este é difícil de imaginar. 

 

46. Ao decidir não revogar o DUF, a ANACOM está não só a demitir-se do seu dever de gerir 

eficaz e eficientemente o espectro, como a colocar indubitavelmente em causa a sã con-

corrência entre operadores de comunicações eletrónicas, criando uma discriminação in-

justificada a favor da Dense Air. 

 

47. Além disto, importa não esquecer que a ANACOM, no presente caso, está a gerir um bem 

do domínio público do Estado e, como tal, a sua gestão deve obedecer, acima de tudo, a 
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objetivos de interesse público, pelo que, em bom rigor, tem o poder-dever de não se de-

mitir de exercer as suas competências e de atuar rigorosamente perante uma situação de 

incumprimento. De outra forma é o bem público e, consequentemente, o interesse público, 

que sai lesado.  

 

48. Conforme refere Ana Raquel Gonçalves Moniz3: “a natureza funcional do direito de pro-

priedade pública pressupõe que também a Administração se encontre vinculada à pro-

moção da função pública do bem e à adopção de todas as condutas que a não lesem - 

estamos perante o que o direito francês designa como "obrigação da conservação do 

domínio público" (obligation d'entretien du domaine publique). Aliás, no momento actual, 

esta obrigação assume um carácter positivo, estando a cargo da Administração a renta-

bilização económica dos bens dominiais: o respeito pelo princípio da boa gestão dos bens 

públicos (ínsito no princípio geral da prossecução do interesse público) impõe que as en-

tidades públicas efectuem todas as diligências no sentido de evitar que aqueles se trans-

formem num património inerte" (sem destaque no original). 

 

49. É esta, precisamente, a função que cabe à ANACOM enquanto entidade administrativa 

responsável pela gestão do espetro e que sai plenamente frustrada com este SPD. 

 

50. Para além disto, e embora tal decorra do que até então se disse já, deve ressalvar-se que 

a ANACOM se encontra a gerir um bem que não é seu, isto é, os poderes que detém na 

gestão do espectro não são os mesmos que detém na gestão de um bem que, por exem-

plo, seja da sua propriedade.  

 

51. Como é facilmente apreensível, é juridicamente admissível que o proprietário de um de-

terminado bem o gira de uma forma que, nomeadamente do ponto de vista económico, 

não seja a mais acertada. Já não é assim quando se gere um bem de que não se é 

proprietário e mais ainda quando esse bem integra o domínio público: nestes casos, é o 

interesse público que se sobrepõe a todos os outros, devendo dar-se a esse bem o destino 

que mais fielmente cumpra com esse interesse e que melhor respeite os princípios da boa 

administração e da concorrência intimamente presentes nesta matéria. 

 

                                                           
3 O Domínio Público - O Critério e o Regime Jurídico da Dominialidade, Almedina, 2005, pp. 507 e 508. 
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52. Torna-se por isso evidente que a proposta de decisão constante deste SPD é contrária à 

boa gestão de um bem do domínio público: a proposta de alteração do DUF “desculpa-

biliza” uma situação de incumprimento grave, por mais de 7 anos e impede que essas 

frequências sejam (efetiva e eficientemente) utilizadas por outros operadores, que têm 

pleno interesse, como a ANACOM bem sabe, na sua utilização. 

 

53. Entende a MEO que perante um bem do domínio público, sujeito a uma condição de 

utilização efetiva e eficiente, e enquadrado no contexto do princípio da boa administração 

e da concorrência, as vias de atuação da ANACOM não podem deixar de se reduzir à 

revogação do DUF e recuperação do espectro respetivo. Considerando os factos assentes 

neste processo, não deve haver espaço para soluções intermédias ou mitigadoras, mas 

sim, apenas e só, para a aplicação de uma perspetiva sancionadora e defensora do in-

teresse público.  

 

54. A não ser assim, a ANACOM estará a abrir um precedente absolutamente prejudicial para 

o funcionamento do mercado — se o incumprimento de uma obrigação de utilização efe-

tiva e eficiente de frequências durante um período tão alargado não justifica, no entender 

da ANACOM, a revogação do direito, perguntar-se-á o que será necessário para a ANA-

COM exercer esta sua competência. 

 

55. A MEO entende que a posição que a ANACOM está assumir neste SPD equivale, em ter-

mos práticos, a neutralizar o princípio da utilização efetiva e eficiente do espectro, uma 

vez que a ANACOM se está a autovincular a não reagir no futuro a situações mais leves 

de incumprimento, sob pena de entrar em contradição com comportamentos anteriores e, 

assim, a praticamente anular a sua competência de revogação de direitos de utilização 

por inefetiva ou ineficiente utilização do espectro. 

 

56. E não se venha dizer, como diz a ANACOM, que “a ponderação de uma eventual revoga-

ção antecipada do DUF da Dense Air afigura-se desproporcionada nesta fase, tendo pre-

sente que podem ser equacionados outros mecanismos/opções com vista a assegurar 

condições de concorrência equitativas no mercado e que menos afetem a posição subje-

tiva da empresa, como se entende ser o caso da presente decisão de disponibilizar a 
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totalidade dos 400 MHz existentes na faixa dos 3,4-3,8 GHz no futuro procedimento de 

atribuição de DUF” (o 2.º parágrafo da pág. 21 do SPD).  

 

57. A revogação antecipada do DUF da Dense Air não só é a única solução admissível em 

termos legais, como também é a mais proporcionada atendendo, por um lado, à necessi-

dade de criar condições transparentes e não discriminatórias de acesso a esta faixa e, 

por outro, ao superior interesse público que está em causa com o lançamento e desen-

volvimento do 5G, dada a importância desta tecnologia na concretização dos objetivos 

de digitalização da economia e do país.  

 

58. A ANACOM não pode eximir-se de exercer as suas competências legais — como não po-

dem, da mesma forma, os operadores abdicar de cumprir com a Lei e com as respetivas 

obrigações— e de fazer cumprir a Lei; a ANACOM não pode compactuar com uma discri-

minação entre operadores de comunicações eletrónicas; a ANACOM não pode permitir 

que o espectro não esteja a ser efetiva e eficientemente utilizado. 

 

59. De resto, não se alcança o motivo que levou a ANACOM a infletir na sua opinião em 

relação a esta matéria. Conforme resulta claro do processo administrativo, nos ofícios de 

31.07.2018 e 05.02.2019, a ANACOM, confrontada com as informações apresentadas pela 

Dense Air, referiu expressamente manter o seu entendimento no sentido de “não identifi-

car razões ou fundamentos, de facto ou de direito, para deixar de equacionar uma even-

tual revogação antecipada e/ou alteração do DUF. 

 

60. Mais tarde, a 05.02.2019, na sequência da consulta pública de março de 2018, a ANACOM 

veio novamente assegurar a não utilização, pela Dense Air, do espectro atribuído para a 

prestação de serviços de banda larga via rádio (BWA); “conformação essa que também 

resulta das ações de monitorização realizadas pelos serviços desta Autoridade (cf. p. 2). 

Os resultados das ações realizadas deveriam ter levado a ANACOM a desencadear o 

competente processo por incumprimento de disposições legalmente impostas e oportuna-

mente aceites e, caso o incumprimento se mantivesse, proceder à cassação do DUF, até 

porque, naquela altura, a ANACOM já era bem conhecedora do interesse manifestado 

pelos vários operadores em adquirir grandes quantidades de espectro nesta faixa. 
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61. Tanto em julho de 2018, como em fevereiro de 2019, os indicadores eram negativos e nas 

palavras da ANACOM, poderiam levar a (i) alterar ou (ii) revogar “antecipadamente” o 

DUF de titularidade da Dense Air. 

 

62. Não se alcança, pois, que motivos e fundamentos — sobretudo face à paupérrima infor-

mação disponibilizada pela Dense Air e que é descrita no SPD — levaram a ANACOM a 

concluir que, afinal, não existem razões para proceder à revogação do DUF da Dense Air. 

 

63. Neste sentido, considera a MEO que a decisão que ponha termo ao presente procedi-

mento não pode seguir o que se encontra no SPD: qualquer decisão da ANACOM que vá 

no sentido de alterar as atuais condições do DUF, ao invés de proceder à sua (devida) 

revogação, é ilegal, por violação dos artigos 5.º, n.º 1, alínea a) e n.º 2, alínea d); 30.º, n.º 

1, alínea c) e n.º 10; 32.º, n.º 1, alínea b); 33.º, n.º 5 e 110.º da LCE, do artigo 33.º, n.º 2, do 

Regulamento n.º 42/2009 e do artigo 5.º, n.º 1, alínea a) do DUF. 

 

64. Deve, por isso, ser o presente SPD alterado, devendo a ANACOM proceder à revogação 

imediata do DUF. 

 

 

 

3.2. A decisão de manutenção do DUF da Dense Air até 2025 

 

65. Ao invés de seguir o caminho mais lógico e, mais importante, o único caminho compatível 

com a Lei, a ANACOM decidiu apresentar uma decisão que visa manter o DUF da Dense 

Air vigente até 2025. 

 

66. Conforme resulta do SPD (nomeadamente dos seus capítulos 4 e 5), e se cristaliza na sua 

proposta de atuação, a ANACOM considera que o DUF deve ser alterado nos termos 

propostos no averbamento n.º 5, passando deste a constar um direito de utilização de 

uma faixa de frequências mais reduzida e que devem ser utilizadas de acordo com con-

dições técnicas renovadas, nomeadamente tendo-se em consideração a Decisão de Exe-

cução (UE) 2019/235, da Comissão. 
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67. Contudo, estas alterações terão, de acordo com o SPD, um período temporal curto e pre-

viamente fixado, uma vez que, de acordo com o 3.º parágrafo da página 20 do SPD, 

“atento o interesse público que à ANACOM compete prosseguir e acautelar, esta Autori-

dade entende que a solução mais adequada para o mercado nacional, que garante a 

equidade entre todos os intervenientes, atuais e potenciais, será a de disponibilizar ao 

mercado todo o espectro existente na faixa dos 3,4-3,8 GHz, ou seja os 400 MHz, pelo 

que o DUF atribuído à Dense Air, consubstanciado o título ICP-ANACOM n.º 04/2010, ces-

sará os seus efeitos em 5 de agosto de 2025” (sem destaque no original). 

 

68. Confrontada com a circunstância de não ter revogado, como, de resto, devia, o DUF da 

Dense Air, a ANACOM arranja uma forma disfarçada de manter o DUF mediante condi-

ções manifestamente prejudiciais para todos e, especialmente, para o interesse público. 

 

[IIC

 

 

 

 

                                                           
4 Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, aprovado pela Diretiva 2018/1972, do Parlamento Euro-
peu e do Conselho, de 11 de dezembro. 
5 Não se pode deixar de notar que no âmbito da proposta de regulamento do BWA a própria ANACOM 
veio admitir que a existência de uma regra sobre o prazo do direito de utilização de frequências era 
dispensável por, precisamente, “o artigo 36.º da Lei n.º5/2004, de 10 de Fevereiro, estabelece[r] que, como 
regra, os direitos de utilização são válidos por períodos de 15 anos, renováveis nos termos estabelecidos 
no supra mencionado artigo (…), disponível aqui: https://www.anacom.pt/streaming/relatorio_Reg_con-
sultaLeilao.pdf?contentId=985722&field=ATTACHED_FILE. 

https://www.anacom.pt/streaming/relatorio_Reg_consultaLeilao.pdf?contentId=985722&field=ATTACHED_FILE
https://www.anacom.pt/streaming/relatorio_Reg_consultaLeilao.pdf?contentId=985722&field=ATTACHED_FILE
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72.

 

 

73.

 

 

74.

 

 

FIC] 

 

75. Acresce que a manutenção, até 2025, do DUF nos termos preconizados no SPD é absolu-

tamente desprovida de sentido, prejudicial para o mercado e para o desenvolvimento do 

setor das comunicações eletrónicas em Portugal. 

 

                                                           
6 O artigo 49.º, n.º 2, do CECE, demonstra inequivocamente que os direitos de utilização de frequências 
têm ínsita a noção de prorrogabilidade. 
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76. Com efeito, e quanto a esta segunda perspetiva, considera a MEO que é importante ter-

se perfeita noção do que diz a ANACOM no SPD quanto à proposta de alteração do DUF 

e à utilização futura da faixa dos 3,4-3,8 GHz: 

 

77. Começa, então, o Regulador por referir (3.º parágrafo da pág. 15 do SPD) que “analisadas 

e ponderadas as informações transmitidas pela Dense Air e as demais que, entretanto, 

foram coligidas, a ANACOM mantém o entendimento de que a reorganização do espectro 

que a empresa detém, num único bloco, com a canalização de 5 MHz e a sua utilização 

em modo de operação por divisão no tempo (TDD), de acordo com a Decisão de Execução 

(UE) 2019/235, é incontornável, segundo critérios de adequação, necessidade e equilí-

brio”. 

 

78. Depois, refere, nos 1.º e 2.º parágrafos da pág. 17 do SPD que “no contexto do próximo 

procedimento de atribuição de frequências que envolverá, designadamente, esta faixa, a 

sua utilização deverá ser sujeita ao cumprimento de obrigações que serão então defini-

das e que podem envolver, por exemplo, obrigações de acesso à rede em condições não 

discriminatórias” e que “nessa altura, impondo-se um tratamento equitativo entre os de-

tentores de DUF nesta faixa, a ANACOM não poderá deixar de refletir, de forma propor-

cional, essas condições na utilização do espectro atribuído à Dense Air até 2025, promo-

vendo a devida alteração do seu DUF”. 

 

79. Acrescenta, por isso, no 1.º parágrafo da pág 18., que a “ANACOM deve igualmente pon-

derar o facto de a escassez de espectro constituir uma das barreiras mais relevantes à 

entrada no mercado, designadamente para a oferta de redes e serviços móveis. Não 

obstante existirem outras formas de aceder a esse mercado – e poderem ser ponderadas 

medidas alternativas e incentivos que criem condições para que qualquer entidade inte-

ressada possa desenvolver operações no mercado móvel –, certo é que a impossibilidade 

de utilização de espectro pode condicionar, de forma significativa, essas operações. Tam-

bém é certo que no mercado nacional, a grande maioria das operações e serviços com 

características de mobilidade têm sido disponibilizadas por empresas que suportam essas 

prestações nas respetivas redes móveis e detêm DUF para o efeito” e que, nesse contexto, 

“é extremamente relevante criar condições para permitir a maximização da quantidade 
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de espectro disponibilizada na faixa dos 3,4-3,8 GHz para qualquer entidade poder vir a 

prestar serviços de comunicações eletrónicas” (o 4.º parágrafo da mesma página), 

 

80. Tudo para concluir que “torna-se ainda mais relevante que seja proporcionada uma 

igualdade de oportunidades no acesso a um espectro que permitirá ofertas de serviços 

diversificadas, contribuindo, não só, mas também, para um maior dinamismo do sector 

das comunicações eletrónicas móveis. E não se trata apenas de todos poderem aceder 

num mesmo momento ao espectro disponível e serem, por esse motivo, colocados em 

igualdade de circunstâncias, designadamente quanto ao calendário das decisões de in-

vestimento adotadas por cada entidade”, de “garantir que este bem (escasso) do domínio 

público possa ser utilizado pelas entidades que mais o valorizam, com vista à criação de 

valor para a sociedade em geral, e de garantir que todas as entidades estão sujeitas a 

condições e obrigações equivalentes” (os 2.º e 3.º parágrafos da pág. 19), 

 

81. E que, por isso, se justifica disponibilizar a totalidade dos 400 MHz existentes na faixa dos 

3,4-3,8 GHz no futuro procedimento de atribuição de direitos de utilização de frequências.  

 

82. De acordo com a ANACOM, esta decisão permite “que a Dense Air continue a explorar o 

seu DUF até 2025, nos termos da reconfiguração por si solicitada e acima explanada, ou 

seja, reduzindo a quantidade de espectro e aplicando as condições técnicas de utilização 

estabelecidas na Decisão de Execução (UE) 2019/235, podendo formar um juízo crítico 

quanto ao desenvolvimento da rede e ao lançamento comercial dos serviços e quanto 

aos respetivos calendários, incluindo quanto a uma eventual participação no futuro pro-

cedimento de atribuição de DUF sobre este espectro, não obstante não se encontrarem 

ainda definidas as condições e regras desse procedimento” (último parágrafo da pág. 20 

do SPD). 

 

83. Bem como proporcionar “ao mercado, incluindo à própria Dense Air, uma maior previsibi-

lidade regulatória quanto à utilização do espectro na faixa dos 3,4-3,8 GHz, o qual será 

disponibilizado ao mercado, sujeito a condições que assegurem que todos os interessa-

dos, incluindo, naturalmente, a Dense Air, sejam colocados em situação equivalente, 

ainda que uma parte desse espectro (aquela que a Dense Air detém) possa estar sujeita 
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a restrições de uso até 2025 caso venha a ser atribuído a outra(s) entidade(s)” (1.º pará-

grafo da pág. 21 do SPD). 

 

84. A confusão da solução proposta pela ANACOM é mais do que evidente e suscita enormes 

problemas jurídicos. 

 

85. Em primeiro lugar, não sendo claras quais “as restrições de uso até 2025” que serão im-

postas caso o espectro atualmente atribuído à Dense Air venha a ser atribuído a outras 

entidades, poderá ser provocada uma clara situação de sobreposição de direitos, cujos 

detalhes e operacionalização importaria perceber.  

 

86. Se, por outro lado, o que a ANACOM pretende é que os direitos adquiridos sobre as faixas 

utilizadas pela Dense Air sejam sujeitos a um termo inicial, i.e., sejam válidos apenas a 

partir de 2025, tal corresponderia a uma decisão inegavelmente incompatível com a uti-

lização eficiente e eficaz do espectro. 

 

87. Ou seja, suscitam-se diversas interrogações relevantes a que o SPD não dá resposta, no-

meadamente: (i) aos títulos a atribuir para a utilização das mesmas faixas de frequências; 

(ii) em relação às condições de utilização das faixas de frequências em questão; (iii) ao 

pagamento das taxas de espetro, etc..  

 

88. Em segundo lugar, e como já referido, esta decisão é altamente prejudicial dos diversos 

interesses do mercado, dos operadores e dos consumidores. Com efeito, no cenário em 

que a Dense Air mantém os seus direitos de utilização atuais (ainda que alterados) e não 

adquire, no futuro procedimento de atribuição de espectro, o direito a utilizar estas fre-

quências para lá de 2025, pergunta-se com toda a justificação qual será o incentivo desta 

entidade para investir na sua operação quando sabe que o seu direito caduca, sem hi-

pótese de renovação, em 2025. 

 

89. Sem querer entrar num exercício de adivinhação deslocado, parece decorrer do SPD que 

a Dense Air se pode posicionar da seguinte forma em relação ao futuro procedimento de 

leilão: 
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(i) Nada fazer, mantendo os direitos de utilização de espectro reconfigurados até 

2025; 

(ii) Procurar adquirir espectro adicional ao que já tem, cujo prazo de duração será 

definido de acordo com as regras do futuro procedimento; ou 

(iii) Procurar adquirir o próprio espectro que já detém, caso em que o respetivo prazo e 

condições seriam definidos em conformidade com as regras do futuro procedi-

mento. 

 

90. Face ao exposto e ao enquadramento dado pelo SPD, só se compreende que a ANACOM 

tome, simultaneamente, a decisão, correta, de disponibilizar ao mercado a totalidade do 

espectro da faixa dos 3,6,GHz (400 MHz) e a decisão, incorreta, de não revogar já o DUF 

da Dense Air, sabendo-se que não há utilização efetiva e eficiente do espectro, se já tiver 

decidido inscrever nos documentos do leilão condições que garantem o interesse da 

Dense Air em participar no mesmo.  

 

91. Sucede que uma decisão destas conduz (insiste-se mais uma vez) a uma discriminação 

injustificada e desrazoável entre os operadores, premiando uma entidade que herdou 

uma situação de incumprimento continuado do DUF e que nada fez para alterar a situa-

ção no último ano e meio. Já uma decisão de revogação do DUF da Dense Air, plenamente 

justificada, como vimos, coloca todos os operadores numa situação de igualdade e sem 

qualquer discriminação no acesso ao espectro. 

 

92. A proposta de decisão é ainda prejudicial para o mercado, uma vez que o DUF atual-

mente da Dense Air foi atribuído para a prestação de serviços BWA, sendo este aspeto 

mantido no projeto de averbamento n.º 5 incluído como anexo ao SPD (cf. ponto 1.º, n.º 1 

e 4.º, n.º 1 – este último não alterado). Ora, tal como decorre da nova definição de “serviço 

de comunicações eletrónicas” constante do CECE (cf. artigo 2.º, n.º 4), BWA pode ser en-

tendido como um serviço de comunicações eletrónicas mais limitado. 

 

93. Quer isto dizer que embora a Dense Air possa lançar uma operação comercial com base 

nas frequências que a ANACOM pretende manter, a mesma terá sempre limitações de 

diversa ordem, incluindo de natureza técnica, pelo que os objetivos sociais, económicos e 
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culturais que tradicionalmente se associam ao 5G não poderão ser atingidos da mesma 

forma por uma licença BWA. 

 

94. Por fim, refira-se que este projeto de decisão é ainda prejudicial para os outros operado-

res. Mesmo que venham a adquirir direitos sobre a faixa utilizada pela Dense Air, tais 

direitos ficarão sempre mitigados ou, como a ANACOM refere no SPD, sujeitos a restrições 

de uso (sendo que não existe qualquer clareza sobre a matéria e respetivas consequên-

cias no projeto de decisão). 

 

95. Ora, à ANACOM cabe, vimos já no subcapítulo anterior, promover a concorrência na 

oferta de redes e serviços de comunicações eletrónicas, de recursos e serviços conexos 

(artigo 5.º, n.º 1, alínea a) da LCE) e, bem assim, “assegurar a inexistência de distorções 

ou entraves à concorrência no sector das comunicações eletrónicas, incluindo no âmbito 

das redes e serviços de comunicações eletrónicas utilizados para a prestação dos serviços 

referidos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º” e “incentivar uma utilização efetiva e 

assegurar uma gestão eficiente das frequências e dos recursos de numeração”. 

 

96. E cabe, também, promover a previsibilidade da regulação, garantindo uma abordagem 

regulatória coerente e com períodos de revisão apropriados” e “assegurar que, em cir-

cunstâncias análogas, não haja discriminação no tratamento das empresas que ofere-

cem redes e serviços de comunicações eletrónicas” (respetivamente, o artigo 5.º, n.º 5, 

alíneas a) e b) da LCE). 

 

97. São todos estes princípios regulatórios estruturantes do setor, princípios esses que a ANA-

COM, também aqui, desrespeita. 

 

98. De facto, o SPD cria uma discriminação injustificada e injusta entre a Dense Air e, no caso 

concreto, a MEO, mas que é extensível aos restantes interessados em adquirir DUF nesta 

faixa, violando, assim, o artigo 5.º, n.º 5, alínea b), da LCE. Para além das questões intrin-

secamente associadas à aquisição de direitos de utilização de espectro nesta faixa, a 

manutenção do DUF da Dense Air faculta uma vantagem competitiva da Dense Air, to-

talmente injustificada face ao histórico, no lançamento comercial dos serviços 5G face aos 

restantes operadores. Nomeadamente, permite à Dense Air tirar partido da utilização da 
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faixa 3,4GHz no imediato, quando os restantes operadores apenas terão espetro aloca-

ção de espectro nesta faixa, na melhor das hipóteses, no verão de 2020. 

 

99. Neste sentido, não pode senão concluir-se que se a decisão que ponha termo ao proce-

dimento seguir aquilo que se propõe no SPD — que, quanto a esta parte, se refere à 

manutenção do DUF da Dense Air até 2025 e às futuras condições do procedimento de 

atribuição de frequências —, será manifestamente ilegal, por violação das normas acima 

referidas. 

 

100. Deve, também por isto, por ser a única solução legalmente possível, o DUF da Dense Air 

ser revogado, devendo da decisão final que ponha termo ao procedimento constar isto 

mesmo. 

 

 

3.3. A criação de escassez artificial de espectro que pode comprometer o sucesso do 5G  

 

101. Conforme se confirma pela leitura do SPD 5G (cf. pág. 20), embora a ANACOM refira que 

estarão disponíveis cerca de 400 MHz na faixa dos 3,6 GHz, em boa verdade este valor é 

mais reduzido, uma vez que 40 MHz serão reservados para operações regionais e haverá 

ainda que descontar um total de 100MHz nas zonas 1 a 2 e 55 MHz nas zonas 3 a 8, 

também de âmbito regional, que a ANACOM assume no SPD a que ora se responde que 

irá permanecer com a Dense Air, pelo menos até 2025. 

 

102. Significa isto, portanto, que dos 400 MHz alegadamente a disponibilizar, só estarão ver-

dadeiramente disponíveis 260 MHz para DUF de âmbito nacional. 

 

103. Ora, conforme a MEO já teve oportunidade de explanar em maior detalhe na pronúncia 

ao SPD 5G, uma operação de sucesso 5G implica, para a faixa dos 3,6 GHz, que a quan-

tidade de espectro para exploração comercial adequada do 5G/NR TDD deverá ser de 

100MHz.  

 

104. A MEO considera que somente uma atribuição de 100MHz irá possibilitar responder aos 

objetivos da “Sociedade Gigabit”7, facultando uma experiência de utilizador até 2025 de 

                                                           
7 Tal como definido pela Comissão – “in order to address future broadband needs, the Commission pro-
poses that by 2025 all schools, transport hubs and main providers of public services as well as digitally 
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acordo com os ambiciosos objetivos desta iniciativa da Comissão Europeia, igualmente 

assumidos no roteiro de lançamento do 5G pelo conjunto de Ministros de Telecomunica-

ções da União Europeia que surge referido na parte inicial do SPD 5G. 

 

105. De resto, a Decisão de Execução 2019/235/UE (que alterou a anterior Decisão 

2008/411/CE) é particularmente clara ao referir — quanto às condições técnicas aplicáveis 

à faixa de frequências 3,4-3,8 GHz — que “o espectro disponível deve possibilitar o acesso 

a intervalos suficientemente largos de espectro contínuo, preferencialmente de 80-100 

MHz, para serviços de comunicações eletrónicas de banda larga sem fios” (cf. Conside-

rando 10) — sem destaque no original. Aliás, a reorganização e utilização dos “blocos de 

frequências suficientemente largos da faixa 3,4-3,8 GHz” já resultam do artigo 54.º do 

CECE. 

 

106. Ao decidir não revogar o DUF da Dense Air, a ANACOM cria uma situação artificial de 

escassez de espectro que é particularmente notória nas zonas de Lisboa e Porto, onde 

não irá existir, à partida, espectro suficiente para todos os operadores adquirirem o es-

pectro necessário para a sua operação, já que todos vão pretender obter 100 MHz, além 

de que pode ainda aparecer um operador adicional a querer posicionar-se a nível naci-

onal.  

 

107. Para além de tal poder levar a um empolamento dos valores do espectro e à diminuição 

da capacidade de investimento posterior, no momento pós-leilão o operador que tiver 

obtido mais espectro terá uma vantagem competitiva significativa no lançamento comer-

cial das suas ofertas 5G, nomeadamente ao nível da capacidade (QOS) de rede e da 

respetiva velocidade dos seus serviços. 

 

108. Ora, conforme já foi referido, a LCE exige que nas suas decisões a ANACOM garanta a 

inexistência de distorções ou entraves à concorrência e discriminações injustificadas, o 

                                                           

intensive enterprises should have access to internet connections with download/upload speeds of 1 Gigabit 
of data per second. In addition, all European households, rural or urban, should have access to networks 
offering a download speed of at least 100 Mbps, which can be upgraded to 1 Gigabit and all urban areas 
as well as major roads and railways should have uninterrupted 5G wireless broadband coverage, starting 
with fully-fledged commercial service in at least one major city in each EU member state already by 2020.” 
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que manifestamente não sucede com o presente SPD e com a criação de condições arti-

ficiais de escassez de espectro. 

 

109. Mais relevante do que a operação comercial dos operadores, será certamente o sucesso 

do projeto 5G, como projeto de manifesto interesse público, o que também não se pode 

deixar de referir que fica colocado em causa com este SPD. 

 

110. Neste âmbito, compete à ANACOM, como entidade que a nível nacional está incumbida 

da gestão do espectro, assegurar o cumprimento das metas estabelecidas e a disponibi-

lização suficiente de espectro para garantia de serviços 5G de qualidade, nomeadamente 

respeitando o previsto na Decisão de Execução 2019/235/UE. 

 

111. Esta decisão foi adotada na esteira do artigo 291.º o Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (“TFUE”) e constitui um ato juridicamente vinculativo da União Europeia 

que é diretamente aplicável em todos os Estados Membros. Os atos de execução da Co-

missão não surgem isoladamente, ao invés, “complementam” o CECE que, como é consa-

bido, entrou em vigor em 20.12.20188 e, apesar de o prazo de transposição para as ordens 

jurídicas não ter terminado (21.12.2020), a circunstância de já estar em vigor implica que 

os Estados Membros se abstenham de adotar medidas que possam colocar em causa os 

seus objetivos. 

 

112. Por conseguinte, entende-se que ao não assegurar blocos suficientemente largos de es-

pectro contínuo, de 80-100 MHz, na faixa dos 3,6 GHz, nomeadamente perante a possibi-

lidade de aparecer um novo operador a querer posicionar-se a nível nacional, a ANACOM 

não está a permitir que o Estado português cumpra as suas obrigações internacionais. 

 
 

 

3.4. A falta de fundamentação da reorganização de espectro proposta pela ANACOM 

 

113. Um último aspeto que importa ainda mencionar — sem conceder minimamente em rela-

ção aos pontos anteriores — diz respeito à ausência total de justificação para os termos 

da proposta de reorganização do espectro da Dense Air. 

                                                           
8 Cf. artigo 126.º do CECE. 
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114. O SPD não explica minimamente porque é que a ANACOM decidiu aderir completamente 

ao pedido de reorganização da Dense Air, nem tão pouco o processo administrativo ofe-

rece indicações que permitem compreender, as razões que levem a que seja aceite que a 

Dense Air fique com um bloco de 100 MHz em Lisboa e Porto e de 55 MHz noutras zonas. 

 

115. Seria, de facto, fundamental explicar porque é que a Dense Air não poderia ficar mera-

mente com 40 ou, no máximo, 60 MHz nas zonas de Lisboa e Porto, libertando assim mais 

espectro de âmbito nacional para outros operadores. Os termos propostos para alteração 

do DUF refletem, tão só, referências espaçadas ao contexto do desenvolvimento do 5G na 

Europa e, em paralelo, as condições de utilização futura da faixa dos 3,4-3,8 GHZ. 

 

116. Por exemplo, não existe qualquer elemento no SPD ou no processo administrativo facul-

tado que permita estabelecer uma corelação entre, por um lado, a atividade perspetivada 

pela Dense Air para 2020 e, por outro, as necessidades de espectro. Acresce que não 

existe qualquer justificação no SPD, do lado da ANACOM, para ter aderido ao pedido da 

Dense Air, nomeadamente qualquer avaliação adequada de soluções e cenários alter-

nativos. 

 

117. A posição da MEO é que a alteração dos DUF da Dense Air não permite uma utilização 

eficiente do espectro, uma vez que: 

 

(i) Configura uma utilização regional ao espectro atribuído à Dense Air, o que contra-

diz a referência de loteamento nacional da própria ANACOM (18 DUF nacionais na 

faixa dos 3,400-3,760 GHz); 

(ii) Nas Zonas 3 a 8 o loteamento de 45MHz contiguo à atribuição de 55MHz da Dense 

Air dificilmente terá utilização. Primeiro por ser uma faixa relativamente curta en-

quanto espectro nacional, segundo porque poderá não ter continuidade com a atri-

buição na faixa adjacente ao 100MHz das Zonas 1 e 2; 

(iii) Acresce que não se compreende qual a utilização prevista dos 55MHz nas Zonas 3 

a 8, não tendo a MEO conhecimento de existirem tecnologias com esta canalização 

específica, implicando que para uma utilização de toda a faixa seja necessário uti-

lizar várias portadoras; 

(iv) Pode implicar que grandes áreas de espectro fiquem por utilizar; e 
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(v) Prevê-se problemas de sincronização e coordenação acrescida com as redes adja-

centes, nomeadamente a necessidade de compatibilizar com um número elevado 

de MNO e de zonas geográficas, em especial nas fronteiras entre regiões. 

 
118. Perspetiva-se que aos futuros detentores de DUF na faixa dos 3,4GHz sejam impostas 

algumas obrigações, nomeadamente de instalação de estações base em locais com po-

tencial de desenvolvimento económico, conforme anexo da consulta 5G. Caso se verifique 

a alteração do DUF da Dense Air este deverá ter as mesmas condições e obrigações que 

vierem a ser impostas no procedimento de atribuição de direitos de utilização desta faixa, 

bem como a data de utilização pela Dense Air deverá ser simultânea à consignação dos 

restantes DUF na referida faixa. 

 

119. Uma última nota a este propósito para salientar que não se percebe a razão que leva a 

ANACOM a não penalizar, de alguma forma, a Dense Air pela situação de incumprimento 

continuado do DUF. Não só a ANACOM adere praticamente de forma integral ao pedido 

da Dense Air (excetuando a parte relativa ao acordo de renovação), como permite a esta 

entidade continuar a utilizar o espetro até 2025 sem condições acrescidas, nomeada-

mente em termos de exploração comercial efetiva, cobertura, velocidade de ligação, etc. 

 

120. Também por aqui fica patente a discriminação injustificada e desrazoável proposta neste 

projeto de decisão. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

(i) O quadro regulatório em vigor impõe que perante um incumprimento continuado, 

consolidado e manifestamente relevante da obrigação de utilização efetiva e efici-

ente do espetro radioelétrico a ANACOM revogue os direitos de utilização atual-

mente atribuídos à Dense Air; 

 

(ii) Desde março de 2018 (data da consulta pública sobre a disponibilização de espec-

tro na faixa de 700 MHz e de outras faixas) que a ANACOM tem conhecimento da 

existência de procura relativamente à faixa dos 3,6 MHz por parte da generalidade 

dos operadores móveis e, ao mesmo tempo, a ANACOM apurou que a Dense Air 

nada fez de verdadeiramente significativo para alterar a situação que herdou e 
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iniciar a exploração comercial dos serviços, tal como imposto pelo DUF e pelo Re-

gulamento BWA; 

 

(iii) Ao decidir não revogar os direitos de utilização de frequências da Dense Air, a ANA-

COM está não só a demitir-se do seu dever de gerir eficaz e eficientemente o es-

pectro, como a colocar indubitavelmente em causa a sã concorrência entre opera-

dores de comunicações eletrónicas, criando uma discriminação injustificada a favor 

deste operador e premiando uma situação de manifesto incumprimento que já dura 

há mais de 7 anos, o que implica que estejam praticamente decorridos 2/3 do perí-

odo do DUF sem que este tenha sido efetivamente utilizado. 

 

(iv) O espetro radioelétrico é um bem do domínio público do Estado e, como tal, a sua 

gestão deve obedecer, acima de tudo, a objetivos de interesse público e coletivo, 

pelo que a ANACOM tem o poder-dever de não se demitir de exercer as suas com-

petências e de atuar rigorosamente perante uma situação tão clara e tão evidente 

de incumprimento. 

 

(v) Considerando os factos assentes neste processo e os princípios da boa administra-

ção e da concorrência (para além da utilização efetiva e eficiente), as vias de atu-

ação da ANACOM não podem deixar de se reduzir à revogação do DUF e recupe-

ração do espectro respetivo, não podendo haver espaço para soluções intermédias 

ou mitigadoras. 

 

(vi) A manter-se a proposta constante do SPD, a ANACOM estará a criar um precedente 

absolutamente prejudicial para o funcionamento do mercado, uma vez que se está 

a autovincular a não reagir no futuro a situações mais leves de incumprimento, sob 

pena de entrar em contradição com comportamentos anteriores e, assim, a pratica-

mente anular a sua competência de revogação de direitos de utilização por inefe-

tiva ou ineficiente utilização do espectro. 

 

(viii) A proposta de decisão de manter o DUF da Dense Air (alterado e até 2025) cria, em 

rigor, novos e intricados problemas jurídicos relacionados, desde logo, com o pré-

anúncio de caducidade do DUF e com a sobreposição de direitos de utilização sobre 
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as mesmas faixas de frequências, os quais, no entender da MEO, não têm cabi-

mento na Lei das Comunicações Eletrónicas e fragilizam a solução agora apontada. 

 

(ix) De resto, esta proposta decisão em nada é favorável: 

 

 à própria Dense Air que não terá, certamente, qualquer incentivo para investir 

na exploração comercial das frequências; 

 à MEO nem aos restantes operadores, que embora possam adquirir espectro 

nesta faixa (ao que tudo indica), terão de esperar até 2025 para o poder uti-

lizar sem restrições; e 

 mais importante, não é favorável ao interesse público nem ao mercado, pois 

coloca em causa o desenvolvimento do 5G em Portugal, completo e de qua-

lidade. 

 

(x) Ao decidir não revogar o DUF da Dense Air, a ANACOM cria uma situação artificial 

de escassez de espectro que é particularmente notória nas zonas de Lisboa e Porto, 

onde não irá existir, à partida, espectro suficiente para todos os operadores adqui-

rirem o espectro necessário para o sucesso da sua operação. 

 

(xi) Além disto, o DUF da Dense Air, atribuído (e agora mantido) para a prestação de 

serviços de BWA, tem o seu campo de aplicação para o desenvolvimento do 5G 

naturalmente limitado. 

 

(xii) Entende-se assim que a presente proposta de decisão da ANACOM coloca em 

causa o sucesso do projeto 5G, nas suas várias dimensões, colocando em causa o 

cumprimento, pelo Estado português, das suas obrigações internacionais, tal como 

definidas pela Comissão Europeia nas suas metas para a Sociedade Gigabit e pelos 

Ministros das Telecomunicações da União Europeia. 

 


	NOTA PRÉVIA
	1.   INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 
	2.   PONTO PRÉVIO SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO
	3.   COMENTÁRIOS DA MEO
	3.1.   A necessária, incontornável e plenamente justificada revogação do DUF da Dense Air
	3.2.   A decisão de manutenção do DUF da Dense Air até 2025
	3.3.   A criação de escassez artificial de espectro que pode comprometer o sucesso do 5G  
	3.4.   A falta de fundamentação da reorganização de espectro proposta pela ANACOM

	4.   CONCLUSÕES

