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1. Introdução  

A Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. (adiante apenas “Vodafone”) vem, pelo 

presente, pronunciar-se sobre o sentido provável de decisão (adiante apenas “SPD Dense Air”), 

referente à «Alteração do direito de utilização de frequências detido pela Dense Air Portugal e 

utilização futura da faixa de frequências dos 3,4-3,8 GHz», posto a consulta pública e submetido a 

procedimento de audiência prévia pela Autoridade Nacional de Comunicações (adiante apenas 

“ANACOM”), no dia 22 de outubro de 2019. 

Nesta oportunidade, a ANACOM submeteu ainda a consulta pública dois outros projetos de 

decisão, a saber: (i) 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 faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz e definição do 

respetivo procedimento de atribuição (adiante apenas “SPD 5G”); e (ii) decisão sobre a atribuição 

de frequências nas faixas dos 900 MHz e 2100 MHz à NOS (adiante apenas “SPD NOS”). Sem 

prejuízo das pronúncias específicas da Vodafone aos diferentes Sentidos Prováveis de Decisão 

(SPD), são incluídos, ao longo deste documento, comentários relativamente a aspetos 

consagrados nos demais SPDs que estejam correlacionados com o âmbito do presente SPD. 

A título de antecedente, cumpre recordar que a presente consulta surge no seguimento da 

consulta pública sobre a disponibilização de espectro na faixa dos 700 MHz (e outras faixas), 

lançada pela ANACOM em 7 de março de 2018 (doravante “Consulta Pública de março de 2018”), 

a qual abordou diversos temas, nomeadamente questionando os operadores acerca do seu 

interesse na faixa dos 3,4-3,8GHz, que é agora objeto da presente consulta.  

A Vodafone já anteriormente, concretamente em sede de resposta à consulta pública de março 

de 2018 promovida pela ANACOM, teve oportunidade de expor a sua posição relativamente à 

disponibilização e tratamento a dar à faixa de frequências referida, e, em particular, relativamente 

ao Direito de Utilização de Frequências (adiante “DUF”) atualmente atribuído à Dense Air Portugal, 

Unipessoal, Lda. (doravante “Dense Air”), que constitui o objeto da presente consulta pública. Faz-

se por isso, desde já, nota de que a resposta ao presente SPD coincide, em vários pontos, com o 

conteúdo da pronúncia da Vodafone em resposta à Consulta Pública de março de 2018 e reitera, 

em grande medida, o entendimento à data manifestado.  

No que se refere à sistematização a que obedece a presente pronúncia, a Vodafone optou por 

apresentar os seus comentários de acordo com a seguinte metodologia:  
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 Comentários gerais: ponto no qual se identificam aspetos importantes para o 

enquadramento dos pontos subsequentes, como a importância do 5G para a competitividade 

da Europa e de Portugal em particular e, neste contexto, a oportunidade e importância da 

presente consulta, assim como alguns fatores críticos de sucesso para a implementação bem-

sucedida do 5G em Portugal; ainda neste âmbito, procede-se à descrição do contexto factual 

subjacente ao DUF atualmente titulado pela Dense Air e que o presente SPD propõe alterar; 

sucedendo-se uma breve descrição dos aspetos mais relevantes  do SPD apresentado pela 

ANACOM; 

 O SPD à luz do quadro jurídico nacional e europeu:  neste ponto procede-se a um breve 

enquadramento da faixa dos 3,4-3,8 GHz à luz do quadro legal europeu e nacional aplicável, 

assim como das competências e atribuições, em matéria de gestão do espectro radioelétrico, 

que resultam desse quadro e que vinculam a atuação da ANACOM. São depois apresentados 

os argumentos que justificam a posição da Vodafone – que, adianta-se, se apresenta em total 

oposição à decisão da ANACOM de proceder à alteração do DUF atribuído à Dense Air, por se 

entender que deverá, de imediato, declarar-se a caducidade desse DUF ou proceder-se à sua 

revogação – face ao presente SPD; 

 Considerações finais: neste ponto, a Vodafone indica, de forma sumária e compilada, as 

implicações da sua pronúncia na decisão final a proferir pela ANACOM no seguimento da 

presente consulta.  

Por último, importa notar que os comentários ora apresentados constituem a posição atual da 

Vodafone sobre a consulta em apreço, podendo sofrer alterações em virtude de uma evolução das 

condições de mercado ou de novas decisões ou projetos de decisão que a ANACOM venha 

futuramente a aprovar neste contexto ou noutro com ele direta ou indiretamente relacionado.   
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2. Comentários gerais  

A Vodafone salienta a importância da presente consulta pública: está em causa a tomada de uma 

decisão com impacto determinante para o País, na medida em que o sentido da decisão final sobre 

as questões aqui abordadas, condicionará o espectro a disponibilizar no contexto da introdução 

do 5G, bem como o respetivo calendário de implementação.  

As frequências situadas na faixa dos 3,4-3,8 GHz revestem-se de particular importância já que essa 

faixa é reconhecidamente prioritária para a implementação do 5G em Portugal e na Europa.   

Ainda em sede de introdução, a Vodafone entende que relevam para a tomada de posição acerca 

deste SPD os seguintes aspetos: 

 

 A importância da tecnologia 5G 

Para demonstrar a relevância que esta tecnologia representa para o desenvolvimento 

económico nacional e europeu, a Vodafone remete para os comentários gerais tecidos no 

âmbito da sua resposta ao SPD 5G, as quais ilustram o papel preponderante que as entidades 

públicas terão, na definição de um processo de atribuição do espectro que promova as 

condições necessárias para a proliferação das redes 5G em Portugal e, bem assim, o 

aproveitamento integral das todas as suas potencialidades, reforçando a competitividade das 

empresas nacionais e o bem estar das populações.  

  

 O caso Dense Air   

A Vodafone entende ser essencial descrever o contexto que subjaz ao DUF atualmente detido 

pela Dense Air de forma a facilitar a exposição da sua posição relativamente ao presente SPD.  

Assim, cumpre clarificar que, a 5 de agosto de 2010, a ANACOM emitiu o título “Direito de 

Utilização de Frequências – ICP-ANACOM n.º 04/2010” (adiante DUF 2010), relativo à faixa de 

frequências dos 3,4 a 3,6 GHz, a favor da Dense Air, à data denominada BRAVESENSOR – 

Unipessoal, Lda. (doravante “BRAVESENSOR”), posteriormente ZAPPWIMAX, Unipessoal, Lda. 

(doravante “ZAPPWIMAX”), posteriormente Broadband Portugal BBP, Unipessoal, Lda. 

(doravante “Broadband”). 



Versão Não Confidencial 

   

6 

  

 Este título foi inicialmente atribuído pelo prazo de 15 anos contado desde a data da sua 

emissão, ocorrendo o seu termo em 5 de agosto de 2025, como consta do ponto 10.º do 

título.  

Nesse mesmo título, em concreto no ponto 5.º, são identificadas obrigações que vinculam o 

titular do DUF durante o período da sua vigência. Em particular, está prevista a obrigação de 

utilização das frequências consignadas de forma efetiva e eficiente, sendo estabelecidas 

condições específicas para o efeito, isto é, (i) iniciar a exploração comercial dos serviços no 

prazo máximo de 2 (dois) anos contados a partir da data de emissão do DUF, salvo motivo 

devidamente fundamentado e como tal reconhecido pela ANACOM, devendo comunicar-lhe 

a data do seu efetivo início; (ii) observar as condições constantes da Decisão 2008/411/CE, 

da CE, de 21 de maio, relativa à harmonização da faixa de frequências 3400-3800 MHz para 

sistemas terrestres capazes de fornecer serviços de comunicações eletrónicas na 

Comunidade, entretanto objeto de alterações.  

Ou seja, o detentor do título estava e está expressamente vinculado a utilizar efetivamente as 

frequências que lhe foram consignadas, estando também expressamente obrigado a iniciar a 

exploração comercial dos serviços até ao dia 5 de agosto de 2012.  

Ora, a verdade é que se tem observado que o volume de negócios em Portugal da Dense Air e 

das suas antecessoras tem sido sistematicamente 01. O mesmo comentário se poderá fazer 

relativamente ao número de clientes. 

Ora, face ao que antecede, é, pois, seguro inferir e afirmar que a atualmente designada Dense 

Air nunca executou qualquer atividade comercial, pelo que nunca utilizou efetivamente as 

frequências que lhe foram atribuídas.  

Também no SPD a ANACOM vem admitir 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.” - aspeto que evidencia bem que o espectro atribuído não está a 

                                                      
1 Conforme relatórios anuais elaborados e publicados pela ANACOM entre 2012 e 2018, designados nos anos mais 

recentes por «Diretório de Empresas…» e anteriormente por «Anuário do Sector…», os quais visam a identificação das 

empresas em atividade e a respetiva caracterização, a Dense Air, nas suas sucessivas designações, não teve atividade 

nos anos em causa. Disponíveis em https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=348151 e em 

https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=350724 

https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=348151
https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=350724
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ser utilizado de todo, ou seja, está numa situação de incumprimento do DUF mais grave do 

que se estivesse a ser utilizado de forma não eficiente. 

Está, por isso, em causa uma clara e manifesta violação do requisito da utilização 

eficiente do espectro e das obrigações constantes do DUF, violação essa da qual devem 

ser retiradas as devidas consequências, nos termos da lei.  

[CONFIDENCIAL] 

A este propósito poderá salientar-se, ainda, que a ANACOM, nas comunicações a que se refere 

no presente SPD, e mesmo em comunicações anteriores, tem vindo a solicitar informações à 

Dense Air e suas antecessoras relativas às atividades por si desenvolvidas, de forma a averiguar 

sobre a utilização efetiva e eficiente das frequências. No entanto, o que se verifica é que nas 

respostas a esses pedidos de informação têm sido sistematicamente veiculados meros planos 

e intenções de implementação de modelos de negócio que até hoje não se materializaram 

numa efetiva exploração das frequências consignadas.  

A ANACOM refere-se às iniciativas que a Dense Air tem vindo a desenvolver como 

manifestações da “inequívoca intenção de se implantar no mercado nacional”2, o que desde 

logo significa que essa implantação ainda não ocorreu apesar de terem decorrido mais de 9 

(nove) anos desde a atribuição do título, o que só vem confirmar o entendimento de 

incumprimento pela Dense Air das condições constantes no DUF que lhe foi atribuído.   

 

 O presente Sentido Provável de Decisão 

No SPD em apreço, a ANACOM considera essencial a promoção da utilização ótima da 

faixa dos 3,4-3,8GHz, tendo em vista a melhor e mais eficiente implementação do 5G 

em Portugal, dentro do calendário estabelecido a nível europeu, e atendendo ao atual 

quadro regulatório comunitário, do qual se destaca o estabelecido no Código Europeu 

das Comunicações Eletrónicas (doravante “CECE”)  – nos termos do qual os Estados-

Membros devem, até 31 de dezembro de 2020, tomar as medidas necessárias para 

reorganizar e permitir a utilização de blocos suficientemente largos na faixa dos 3,4-

3,8 GHz – e na Decisão de Execução (UE) 2019/235, de fevereiro de 2019 – que 

                                                      
2 Cf. Pág. 6 do SPD. 
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harmoniza as condições técnicas para essa utilização,  estabelecendo, 

resumidamente que os Estados-Membros devem promover a desfragmentação da 

citada faixa, tendo em vista a disponibilização de blocos suficientemente 

dimensionados de espectro contíguo, definidos através de múltiplos de 5MHz e em 

modo de operação de divisão no tempo (TDD).   

Foi neste contexto que a ANACOM recebeu, em maio de 2019, um pedido da Dense Air de 

alteração das condições associadas ao DUF por si titulado. Neste pedido foi proposta uma 

reconfiguração desse direito para conformá-lo com as condições técnicas aplicáveis à referida 

faixa, estabelecidas na acima mencionada Decisão de Execução (UE) 2019/235. 

Essencialmente, foi proposta pela Dense Air (i) uma consolidação do espectro detido num 

único bloco com a canalização de 5 MHz; (ii) a redução da quantidade de espectro detido em 

Lisboa (zona 1) de 168 MHz para 100 MHz, assim como do espectro detido no Porto (zona 2) 

de 112 MHz para 100 MHz; e, em troca dessa redução, (iii) a Dense Air obteria uma licença de 

100 MHz de âmbito nacional, assim como (iv) um acordo relativo às condições de renovação 

do seu DUF em 2025.  

No presente SPD a ANACOM explica em detalhe o processo de análise desta proposta, sendo 

também descritos os vários contactos estabelecidos, esclarecimentos e informações 

prestadas pela Dense Air, considerados essenciais para a tomada de decisão por parte da 

ANACOM. 

 Assim, nesta sede, o Regulador antecipou desde logo, a intenção de negar o pedido da Dense 

Air na parte em que solicita a atribuição de 100MHz de âmbito nacional, uma vez que tal 

significaria a utilização de espectro que a empresa não detém na zona 9 (100 MHz) e nas 

zonas 3 a 8 (44 MHz em cada zona), o que contrariaria as regras aplicáveis, as quais exigem 

procedimentos de atribuição abertos, objetivos, transparentes, proporcionais e não 

discriminatórios.  

No entanto, e dada a necessidade de preparar, reorganizar e disponibilizar ao mercado a 

referida faixa dos 3,4-3,8 GHz em condições que assegurem o cumprimento das 

correspondentes decisões e diretrizes da UE, a ANACOM assumiu ser incontornável a 

reorganização da faixa. Nesse sentido apresentou os termos em que poderia vir a aceitar uma 

alteração ao DUF titulado pela Dense Air, condicionando essa possibilidade à apresentação de 
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“um conjunto de informações que, sujeita a posterior avaliação criteriosa do Regulador, 

habilitasse a uma tomada de decisão”.  

Após a análise dessa informação, a ANACOM aceita a proposta da Dense Air e 

consequentemente submete a consulta a alteração do DUF nos seguintes termos: 

 O espectro das zonas 1 e 2 é reconfigurado para um bloco único de 100 MHz; 

 O espectro das zonas 3 a 8 é reconfigurado para um bloco único de 55 MHz; 

 O espectro é relocalizado para o extremo inferior da faixa, respetivamente para a 

subfaixa dos 3,4-3,5 GHz, no caso das zonas 1 e 2, e para a subfaixa dos 3,4-3,455 

GHz, no caso das zonas 3 a 8; 

 A utilização do espectro ficará sujeita aos parâmetros técnicos definidos na Decisão 

de Execução (UE) 2019/235, de 24 de janeiro; 

 A utilização do espectro ficará sujeita à implementação de técnicas de mitigação 

definidas na Decisão de Execução (UE) 2019/235, de 24 de janeiro, de modo a 

garantir a proteção dos sistemas de radiolocalização existentes em Portugal abaixo 

dos 3,4 GHz; 

 A utilização do espectro ficará sujeita às condições de utilização que vierem a ser 

definidas pela ANACOM no quadro da implementação da Decisão de Execução (UE) 

2019/235, de 24 de janeiro, para salvaguardar a coexistência com outras redes que 

operem na faixa dos 3400-3800 MHz. 

A ANACOM justifica o SPD de alteração do DUF em detrimento de uma decisão de caducidade 

ou revogação antecipada, invocando i) as iniciativas já tomadas por parte da Dense Air, que 

poderão vir a ter alguma relevância no contexto de redes e serviços 5G, e ii) que considera 

desproporcionado decidir pela revogação do DUF dada a existência de outros mecanismos 

que, no seu entender, asseguram condições de concorrência equitativas no mercado e que 

são menos onerosos para a posição subjetiva da empresa. Tais mecanismos passam por uma 

a decisão de alteração do DUF e a decisão de disponibilizar, num futuro procedimento de 

atribuição de DUFs, a totalidade do espectro situado na faixa dos 3,4-3,8 GHz.  

A Vodafone não pode concordar com o teor do presente SPD pelos motivos e com os 

fundamentos que melhor se explicitam de seguida. 
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3. O SPD à luz do quadro jurídico nacional e europeu 

3.1 A disponibilização da faixa 3.4 - 3.8 GHz: breve enquadramento à luz do direito 

nacional e europeu aplicável  

a)  O Código Europeu das Comunicações Eletrónicas 

No plano europeu, têm vindo a ser consistentemente tomadas, ao longo dos anos, diversas 

medidas no sentido de harmonizar, no mercado interno, as regras aplicáveis em matéria de 

gestão do espectro de radiofrequências.  

Neste contexto, assume particular relevância o CECE – que como é sabido deverá ser 

transposto para os Estados Membros até 21 de dezembro de 2020 –, no qual se estabelece 

um quadro harmonizado para a regulação das redes de comunicações eletrónicas e se prevê 

um conjunto de atribuições das autoridades reguladoras nacionais necessárias à sua 

implementação. 

Com efeito, o CECE veio, de forma expressa reafirmar a ideia, já vertida no quadro legal em 

vigor, de que as frequências atribuídas devem ser objeto de uma utilização efetiva e 

eficiente, sendo tal espelhado em dezenas de disposições espalhadas por todo o Código, 

nomeadamente, entre vários outros exemplos: 

 Do artigo 3.º, n.º 2, alínea c), na parte em que refere que os Estados-Membros deverão, 

entre outros objetivos gerais a prosseguir, favorecer “a utilização eficaz, eficiente e 

coordenada do espectro de radiofrequências”; 

 Do artigo 4.º, n.º 2, na parte em que prevê que, “[c]ooperando entre si e com a 

Comissão, os Estados-Membros promovem a coordenação das políticas em matéria 

do espectro de radiofrequências na União e, se adequado, condições harmonizadas 

no que se refere à disponibilidade e à utilização eficiente do espectro de 

radiofrequências, necessárias ao estabelecimento e ao funcionamento do mercado 

interno das comunicações eletrónicas”; 

 Do artigo 13.º, n.º 1, onde a propósito das “Condições associadas à autorização geral 

e aos direitos de utilização do espectro de radiofrequências” se estabelece que “[t]ais 

condições devem ser não discriminatórias, proporcionais e transparentes. No 
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caso dos direitos de utilização do espectro de radiofrequências, tais condições 

devem garantir a sua utilização eficaz e eficiente” (destaques nossos). 

Em suma, a utilização eficaz e eficiente do espectro por parte dos operadores constitui um 

objetivo primordial da política europeia a prosseguir neste contexto. Por isso, nos termos do 

artigo 19.º, n.º 2, do mesmo diploma, os Estados-Membros estão autorizados a “permitir a 

restrição ou a supressão de direitos de utilização do espectro de radiofrequências” 

sempre que isso se revele necessário para “garantir uma utilização eficaz e eficiente do 

espectro de radiofrequências” (destaque nosso). 

À luz do direito europeu (o que está atualmente em vigor e o resulta do CECE), é, assim, claro 

que os Estados-Membros devem promover uma utilização eficiente do espectro, cabendo às 

Autoridades Reguladoras nacionais a garantia de que tal é cumprido, devendo promover a 

restrição ou a supressão de direitos já atribuídos em situações de incumprimento.    

O CECE prevê ainda, no respetivo artigo 54.º, que “[a]té 31 de dezembro de 2020, para os 

sistemas terrestres capazes de fornecer serviços de banda larga sem fios, os Estados-

Membros tomam, se adequado para facilitar a implantação do 5G, todas as medidas 

necessárias para: a) Reorganizar e permitir a utilização de blocos suficientemente 

largos da faixa 3,4 — 3,8 GHz” (destaque nosso). 

Nos termos do CECE, o que se exige a cada um dos Estados-Membros é, pois, que adote 

“todas as medidas necessárias” às mencionadas reorganização e permissão de utilização 

de blocos com a largura adequada à implementação do 5G. 

 

b)  “Strategic roadmap towards 5G for Europe: RSPG second opinion on 5G networks” 

O facto de a faixa 3.4 – 3.8 GHz constituir uma faixa primordial para a implementação do 5G 

não constitui uma novidade. 

No seu parecer de 30 de janeiro de 2018, “Strategic roadmap towards 5G for Europe: RSPG 

second opinion on 5G networks”, o RSPG afirma, de modo claro, que a disponibilização da faixa 

primária (3 400 - 3 800 MHz / 3.4 - 3.8 GHz) será fundamental para o êxito do 5G na UE.  

Aliás, nessa mesma linha, a ANACOM reconhecia, no âmbito da Consulta Pública de março de 

2018, a propósito da faixa de frequências dos 3,6 GHz (3,4-3,8GHz), ter sido a mesma 
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“sinalizada como uma faixa pioneira” para a “operação de redes sem fios de nova geração 

(5G)”, facto que agora reafirma no SPD. 

 

c)  Decisão de Execução (UE) 2019/235 da Comissão 

Verdadeiramente essencial para a implementação do 5G é ainda a Decisão de Execução (UE) 

2019/235 da Comissão, de 24 de janeiro, que tem por objeto a atualização de determinadas 

condições técnicas aplicáveis à faixa de frequências 3.4 GHz-3.8 GHz, da qual decorre que “(…) 

os Estados-Membros devem pugnar pela desfragmentação da faixa de frequências 3 400-3 

800 MHz, a fim de possibilitar o acesso a faixas largas de espectro contíguo, em 

consonância com o objetivo da conectividade a gigabits. Para isso, deve também facilitar-se o 

comércio e/ou a locação dos direitos de utilização existentes. Faixas largas de espectro 

contíguo, de preferência com 80-100 MHz, facilitam uma implantação eficiente de 

serviços sem fios de banda larga 5G — por exemplo utilizando sistemas de antena ativa 

(AAS) —, de elevado débito, elevada fiabilidade e baixa latência, em consonância com o 

objetivo político da conectividade a gigabits. Este objetivo é especialmente importante 

para a desfragmentação” (destaque nosso). 

É a esta Decisão da CE que a ANACOM pretende dar resposta no SPD – ainda que, na perspetiva 

da Vodafone, não o faça de forma adequada, sugerindo-se, por isso, outra solução. 

 

3.2 A disponibilização da faixa 3.4 - 3.8 GHz à luz do direito nacional, em particular, 

as competências da ANACOM em matéria de atribuição e gestão do espectro 

radioelétrico 

No âmbito do ordenamento jurídico português, os princípios pelos quais a ANACOM deve 

nortear a sua atuação em matéria de gestão dos DUFs por si atribuídos (e, em particular, do 

direito atribuído à Dense Air) estão necessariamente alinhados com os princípios 

estabelecidos no direito europeu, a que acima se fez referência. 

Os Estatutos da ANACOM3 fazem impender sobre esta Autoridade a prossecução de diversas 

atribuições, de entre as quais se destaca as de assegurar “(…) a gestão eficiente do espectro 

                                                      
3 Aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março 
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radioelétrico, envolvendo a planificação, a atribuição dos recursos espectrais, a sua 

supervisão e a coordenação entre as radiocomunicações civis, militares e paramilitares (…)” 

(cf. artigo 8.º, n.º 1, alíneas c) e e) dos Estatutos) (destaque nosso). 

Também a Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na redação em vigor (“Lei das Comunicações 

Eletrónicas (LCE)”), comete à ANACOM a prossecução de diversos objetivos de regulação das 

comunicações eletrónicas, nomeadamente, “(…) promover a concorrência na oferta de redes 

e serviços de comunicações eletrónicas, de recursos e serviços conexos;” e “(…) incentivar 

uma utilização efetiva e assegurar uma gestão eficiente das frequências (…)” (cf. artigo 

5.º, n.º 1, alínea a), e n.º 2, alínea d), da LCE). 

Tendo em vista a prossecução de tais atribuições, compete à ANACOM: 

 “(..) assegurar a gestão eficiente do espectro (…), tendo em conta o importante 

valor social, cultural e económico destas frequências” (cf. artigo 15.º, n.º 1 da LCE);  

 “(…) planificar as frequências em conformidade com os seguintes critérios:  

a) Disponibilidade do espectro radioeléctrico;  

b) Garantia de condições de concorrência efectiva nos mercados relevantes;  

c) Utilização efectiva e eficiente das frequências;  

d) Ponderação dos interesses dos utilizadores de espectro”. (cf. artigo 15.º, 

n.º 2 da LCE); 

 “(…) promover a harmonização da utilização de frequências na União Europeia 

de um modo coerente com a necessidade de garantir a sua utilização efetiva e 

eficiente (…)” (cf. artigo 15.º, n.º 4 da LCE), sendo certo que “Quando a utilização de 

frequências tenha sido harmonizada na União Europeia e, nesse contexto, tenham 

sido acordadas as condições e procedimentos de acesso (…), em conformidade com 

acordos internacionais e regras comunitárias, a ARN deve atribuir os direitos de 

utilização dessas frequências de acordo com tais disposições e (…) não podem ser 

impostas quaisquer outras condições, critérios adicionais ou procedimentos que 

restrinjam, alterem ou atrasem a correcta implementação da atribuição dessas 

frequências no âmbito de um procedimento de selecção comum” (cf. artigo 30.º, n.º 

. 10 da LCE); e 
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 “(…) proceder à atribuição de espectro e à consignação de frequências, as quais 

obedecem a critérios objetivos, transparentes, não discriminatórios e de 

proporcionalidade” (cf. artigo 15.º, n.º 5 da LCE) (destaques nossos).   

Sobre a utilização de frequências, salienta-se que a ANACOM subordina a atribuição dos 

correspondentes direitos à efetividade e eficiência da utilização das mesmas. 

Adicionalmente, a ANACOM deve, no exercício das suas competências, nos casos justificados, 

restringir ou revogar os direitos de utilização de frequências, antes de expirados os 

respetivos prazos de validade – cf. artigo 33.º, n.º 5, da LCE. Já no artigo 110.º, n.º 5, da LCE, 

em caso de incumprimento grave ou reiterado das condições da licença, a ANACOM pode, 

inclusivamente, “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” (destaque nosso). 

Como se vê pelo quadro regulatório exposto, a ANACOM dispõe de amplos poderes de 

supervisão, fiscalização e de sancionamento para intervir perante o não cumprimento, por 

parte dos operadores, das obrigações a que eles estão vinculados. 

É, justamente, por referência a esse amplo quadro regulatório que se entende que a decisão 

a tomar pela ANACOM, com respeito ao DUF atribuído à Dense Air, deve ser bem distinta da 

que vem proposta no SPD. 

 

3.3 A declaração de caducidade ou, em alternativa, a revogação do DUF atribuído à 

Dense Air como as únicas soluções jurídicas adequadas em face do quadro legal 

vigente  

 

Como se foi deixando transparecer ao longo do texto que precede, a invocação do quadro 

legal aplicável em matéria de atribuição e gestão do espectro radioelétrico serve um 

propósito concreto: a demonstração de que, à luz das regras legais vigentes, deve a ANACOM 

declarar a caducidade ou, em alternativa, decidir pela revogação do DUF atribuído à 

Dense Air. 

No caso de considerar que não estão reunidos os requisitos da declaração de caducidade, a 

ANACOM deve, no mínimo, proceder à revogação do DUF da Dense Air, sendo várias as 

razões que apontam para essa decisão. 
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a) A questão legal - Violação de obrigação de utilização efetiva e eficiente do 

espectro pela Dense Air e obrigação legal de atuação por parte da ANACOM 

O SPD – ao permitir que a Dense Air continue a usufruir do DUF que lhe foi atribuído –  não dá 

cumprimento às exigências legais que sobre a ANACOM impendem nesta matéria.  

Desde logo, a Dense Air tem vindo a violar, desde o dia 5 de agosto de 2012, a obrigação 

que sobre si impende de utilizar de forma efetiva e eficiente as frequências que lhe estão 

atribuídas.  

Na verdade: 

 a referida empresa nunca deu cumprimento à obrigação que sobre ela recai de 

utilização efetiva e eficiente do espectro que lhe está atribuído; 

 Volvidos que estão mais de 9 (nove) anos desde a data da atribuição do DUF, a 

referida empresa nunca iniciou a prestação de qualquer serviço comercial. 

Como demonstra o DUF 2010, foi imposta à Dense Air, entre outras, a obrigação de “utilizar 

de forma efetiva e eficiente as frequências consignadas” e, em especial, a obrigação de 

“iniciar a exploração dos serviços no prazo máximo de 2 anos contado a partir da data de 

emissão do presente título, salvo motivo fundamentado e como tal reconhecido pelo ICP-

ANACOM, devendo comunicar ao ICP-ANACOM a data do seu efetivo início”, o que nunca 

ocorreu. 

A manter-se o SPD a Dense Air será, de certa forma, premiada pela ausência de cumprimento 

das condições fixadas no DUF.  

A este propósito cabe ainda salientar que os vários contactos que aquela empresa alega ter 

vindo a encetar e os acordos com potenciais parceiros no sentido de vir a implementar o seu 

plano de negócios não podem ser considerados suficientes para a ANACOM assumir como 

cumprida a obrigação “de iniciar a exploração comercial de serviços”.  

Apesar disso, a ANACOM admite no presente SPD que os esforços nesse sentido requerem 

algum tempo de implementação no mercado. No entanto, como já foi notado, 9 (nove) anos 

afigura-se um período excessivo e, por isso, inaceitável, para aguardar que esses esforços 

venham a ser bem-sucedidos.    
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Nessa medida, o direito a que corresponde o título DUF 2010 caducou, ipso iure, no dia 6 de 

agosto de 2012, data em que se verificou o incumprimento da condição de iniciar a 

exploração comercial dos serviços, o mais tardar até 5 de agosto de 2012. 

Em consequência, desde essa data, por razões de segurança e certeza jurídicas, deveria a 

ANACOM ter declarado a caducidade do direito: como é sabido, o ato que declara a 

caducidade do direito, em casos com o recorte do que aqui está em causa, assume a natureza 

de ato meramente declarativo, ou seja, não produz efeitos de direito, limitando-se a atestar 

uma realidade. 

[CONFIDENCIAL] 

A circunstância de a caducidade não ter sido declarada em 2012 não deve, naturalmente, 

constituir um óbice a que a ANACOM a declare em qualquer outro momento posterior, na 

medida em que se trata de um facto continuado no tempo e agravado por tal e, por isso, 

passível de ser reconhecido a qualquer momento.  

A declaração de caducidade do DUF atribuído à Dense Air justifica-se, assim, por força 

da lei. No caso de considerar que não estão reunidos os requisitos da mencionada declaração 

de caducidade, a ANACOM deve, pelo menos, proceder à revogação do DUF da Dense Air. 

 

b)  O interesse público 

Mas não se esgotam aqui, longe disso, as razões que determinam a declaração de caducidade 

ou revogação.  

Na verdade, importa ter em consideração que, para além de transgressora das mais 

elementares regras vigentes no âmbito do quadro regulatório europeu e nacional, a 

inação da ANACOM é altamente lesiva para o País e compromete a prossecução do 

interesse público subjacente à implementação do 5G no território nacional, com 

consequências extremamente gravosas para o País. 

Por outras palavras: não é apenas a situação de violação da lei por parte da Dense Air que 

justifica a declaração de caducidade ou revogação do respetivo DUF, é também o 

interesse público associado à implementação do 5G – e que, relembra-se, incorpora 

alguns dos mais relevantes desígnios nacionais e europeus – que assim o determina. 
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De facto, e em termos sumários, a disponibilização, já em 2020, do espectro formalmente 

alocado à Dense Air (mas nunca utilizado por esta) é essencial para a implementação e 

desenvolvimento do 5G, tendo em conta os seguintes fatores: 

 O espectro atualmente contemplado no DUF da Dense Air foi identificado como 

essencial para a estratégia europeia de implementação do 5G;  

 As repercussões do 5G serão notáveis para a sociedade em geral, uma vez que a sua 

implementação adequada permitirá alcançar benefícios e melhorias na qualidade 

dos serviços prestados aos consumidores e empresas, bem como 

desenvolvimentos nos mais diversos setores da economia. Assim, o interesse 

público determina que a criação de condições que permitam maximizar a 

quantidade de espectro a disponibilizar nesta faixa dos 3,4-3,8GHz seja uma 

prioridade para a ANACOM, devendo esta tomar todas as medidas necessárias para 

proceder a essa disponibilização; 

 Por estar em causa o benefício da sociedade em geral, torna-se imprescindível que 

o procedimento de atribuição de DUFs relativos a esta faixa seja conduzido em 

conformidade com as regras aplicáveis que exigem procedimentos de atribuição 

objetivos, transparentes, proporcionais e não discriminatórios, de forma a  

garantir que este bem escasso do domínio público seja utilizado por entidades que 

verdadeiramente se comprometam e sejam capazes de cumprir as condições 

e obrigações decorrentes da atribuição dos direitos de utilização, em particular a 

utilização efetiva e eficiente do espectro (algo que a Dense Air tem revelado 

sistematicamente ser incapaz); 

 Deve também ser tido em consideração que a manutenção do DUF atribuído à 

Dense Air até 2025 implicará que uma parte do espectro (aquele que a Dense Air 

detém) esteja sujeita a restrições de uso durante 5 (cinco) anos. Ora, a existência 

destas restrições à data da realização do leilão, constitui um fator inevitável de 

incerteza, não só aquando do processo de atribuição do espectro, mas nos 

vindouros e mesmo após 2025. 

 



Versão Não Confidencial 

   

18 

  

Relativamente à possibilidade de revogar antecipadamente o DUF atribuído à Dense Air, a 

ANACOM refere no SPD que considera ser uma opção “desproporcionada”4.  

Ora, tendo em consideração, por um lado, que a Dense Air não iniciou ainda a atividade de 

exploração comercial do DUF e, por outro lado, que não realizou investimentos e ações 

relevantes em termos de desenvolvimento da rede, não se vê como poderá uma eventual 

decisão de revogação afigurar-se como “desproporcionada”.  

Na verdade, ao contrário do que se advoga no SPD, em face dos interesses em presença, o que 

deverá ter-se por absolutamente desproporcionada será, no contexto atual, optar-se pela 

eventual manutenção do DUF atribuído à Dense Air. 

É que, veja-se bem, de um lado da balança está o interesse público subjacente à 

implementação, dentro dos calendários nacionais e comunitários, de uma tecnologia de 

acesso alargado e geradora de novas oportunidades de mercado não só no sector das 

telecomunicações, como na economia e na sociedade em geral; do outro lado, está o 

interesse de uma única entidade, a qual, no espaço de 9 (nove) anos de vigência do respetivo 

título, não realizou uma única ação material conducente à exploração do DUF, violando, 

assim, as mais elementares disposições legais e regulamentares vigentes.  

Assim, o i) princípio da proporcionalidade, nomeadamente nas vertentes de adequação dos 

meios ao fim e da necessidade de adoção de uma decisão que corrija a irregularidade que há 

muito perdura; e ii) a prossecução do interesse público que deve presidir à atividade 

administrativa e que obriga a ter em conta os vários interesses em presença, determinam, 

assim, na perspetiva da Vodafone, que mesmo que se considere que o DUF não caducou ipso 

iure  a 5 de agosto de 2012, a ANACOM não pode, no atual quadro legal e regulamentar, 

decidir outra coisa que não seja a revogação do DUF da Dense Air.   

 

c) As questões técnicas 

Como se não bastasse esse circunstancialismo, será igualmente relevante apontar, nesta 

sede, um conjunto de observações técnicas relativamente ao plano de implementação de 

negócio apresentado pela Dense Air.  

                                                      
4 Cf. pág. 21 SPD 
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Refira-se, a este respeito, a falta de clareza e consistência na solução apresentada pela Dense 

Air e ausência de evidências de que a mesma esteja a funcionar (ou que irá funcionar) ou a ser 

verdadeiramente implementada.   

A título de exemplo, estranha-se que, sendo o 5G nesta fase apenas NSA (i.e. non-standalone, 

necessitando de uma “âncora” em 4G) e sendo a Dense Air apenas titular de espectro na faixa 

dos 3,5GHz, esta venha afirmar as suas pretensões de prestar serviços através daquela 

tecnologia. Para isso, teria que fazê-lo com recurso às tecnologias 4G e 5G na mesma banda, 

contrariando a norma5 que exige que o LTE e o NR estejam em frequências distintas. Acresce 

ainda que não existem devices que suportem 4G na faixa dos 3,5GHz, pelo que a citada 

“âncora” 4G teria que estar obrigatoriamente numa frequência diferente. Para isso, a Dense 

Air teria que usar espectro noutra banda, espectro este que não detém e que contraria o 

afirmado pela empresa no presente processo6.  

Este argumento vem, por isso, reforçar a necessidade de disponibilizar os 400MHz em 

simultâneo, e de forma a permitir que todos os interessados se encontrem numa situação de 

igualdade de circunstâncias, sem existir um bloco de faixas condicionado, sendo, portanto, as 

potencialidades máximas da tecnologia 5G garantidas logo desde o início, em prol da 

competitividade do país. 

 

3.4 Outros aspetos relativos à proposta de alteração ao DUF  

No “SPD 5G”, a ANACOM referiu que, face às pronúncias manifestadas no âmbito da Consulta 

Pública de março de 2018, não deixará de analisar a matéria das taxas aplicadas ao espectro 

no âmbito das suas competências próprias de gestão do espectro radioelétrico e, no âmbito 

das suas atribuições de coadjuvação do Governo, apresentar uma proposta de alteração à 

Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de dezembro.  

No SPD 5G, é mencionada pela ANACOM a intenção de, no contexto do próximo 

procedimento de atribuição de frequências, garantir que a sua utilização estará sujeita a 

                                                      
5 Norma 3GPP da Release 15, disponível em https://www.3gpp.org/release-15. 
6 Na página 18 do SPD a ANACOM refere que “Neste contexto, as informações que foram transmitidas pela Dense Air, 

e as informações recolhidas pela ANACOM junto de outras entidades, permitiram confirmar parcialmente que a 

empresa tem em curso algumas iniciativas que visam a prestação de serviços 4G LTE e 

5G NR, com recurso ao espectro que lhe foi atribuído para a prestação de serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público (…)” (destaque nosso) 
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obrigações de acesso à rede em condições não discriminatórias, sendo também exigido um 

tratamento equitativo entre os detentores de DUF na faixa dos 3,4-3,8GHz e os futuros 

detentores, designadamente até 2025, momento em que a ANACOM entende dever cessar o 

DUF detido pela Dense Air.  

No mesmo SPD, acrescenta-se ainda que esse tratamento equitativo deverá ser igualmente 

refletido nas taxas devidas pela utilização do espectro, devendo a Dense Air ser colocada em 

condições “equivalentes às que serão aplicadas às entidades que adquiram espectro no 

referido procedimento de atribuição”.  

No entanto, este entendimento não é refletido na proposta de Averbamento nº 5 ao DUF 

titulado pela Dense Air.  

A Vodafone considera que, no caso de a ANACOM vir de facto a deliberar pela alteração ao 

DUF atribuído à Dense Air nos moldes que se propõe no presente SPD – opção com a qual a 

Vodafone não se conforma, pelas razões acima demostradas – deverá expressamente 

estabelecer que será observada a equidade e igualdade de tratamento no que toca às taxas 

de utilização a aplicar à Dense Air até 2025, i.e., esta deverá passar a suportar as taxas 

aplicáveis aos demais operadores de SCET, ou seja, de acordo com o número 1.1 do Anexo IV 

da Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de dezembro. 

Adicionalmente, a Vodafone considera também que a proposta de averbamento apresentada 

pela ANACOM no presente SPD não se encontra em linha com a argumentação e explicação 

aduzida relativamente à necessidade de alteração do DUF.  

De facto, a ANACOM alega 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 equilíbrio.” 

No entanto, no projeto de averbamento nº 5, em particular no número 1º do título, continua 

a fazer-se referência ao “direito de utilização de frequências para o Acesso de Banda Larga Via 

Rádio (BWA)” em vez de um direito de utilização em modo de operação por divisão no tempo 

(TDD) conforme exigido pela Decisão de Execução (UE) 2019/235. É por isso incompreensível 

que a alteração proposta não incorpore este aspeto, visto que a ANACOM justifica a decisão 

de alterar o DUF da Dense Air precisamente com a necessidade de serem aplicadas as 

condições técnicas previstas na Decisão de Execução, o que acaba por não se verificar.  
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Entende, por isso, a Vodafone que, no caso de a ANACOM decida pela alteração do DUF, este 

terá obrigatoriamente de respeitar as exigências técnicas constantes da Decisão de Execução, 

devendo a referência ao BWA ser alterada.  

 

4. Considerações Finais 

A presente resposta ao SDP da ANACOM, relativamente à alteração do DUF atribuído à Dense Air, 

deixa clara a posição da Vodafone, de oposição ao antecipado no documento submetido a 

consulta, pelos motivos que sumariamente se elencam:  

 Assiste-se, desde 2012, a uma conduta omissiva da parte da ANACOM que, até à data, e 

mesmo perante um quadro legal e regulamentar inequívoco, tem permitido à Dense Air 

manter o direito de utilização de espetro que lhe foi concedido em 2010 sem proceder à 

sua utilização, tanto mais grave quanto se trata de espetro numa faixa essencial ao 

desenvolvimento do 5G – faixa dos 3.4 a 3.6 GHz; 

 A atual distribuição de espectro em Portugal não permite a otimização desse recurso, já de 

si escasso, nem permitirá ao País beneficiar da implementação do 5G. A Dense Air dispõe 

de uma quantidade considerável de espectro numa faixa primordial para a prestação dos 

serviços 5G, espectro em relação ao qual existem evidências de nunca ter sido utilizado, 

em manifesta violação da lei. A própria ANACOM reconheceu já que esse espectro não 

estaria a ser utilizado;  

 Não obstante, com o teor do SPD em apreço, a ANACOM permite à Dense Air manter a 

licença sobre uma faixa considerada prioritária para a implementação de serviços e 

aplicações 5G até 2025, prejudicando a existência de um quadro regulatório previsível, 

claro e não discriminatório, que confira certeza jurídica no mercado aos planos de 

introdução do 5G no nosso País, sobretudo no que à atribuição do espectro respeita;  

 O CECE determina que, até 31 de dezembro de 2020, os Estados-Membros facilitem a 

implantação do 5G, devendo tomar todas as medidas necessárias para reorganizar e 

permitir a utilização de blocos de espectro suficientemente largos da faixa 3,4-3,8 GHz; 

 Urge, pois que a ANACOM recupere o espectro atribuído à Dense Air e reorganize o 

espectro na faixa de frequências 3,4-3,8 GHz, por forma a assegurar a atribuição de forma 



Versão Não Confidencial 

   

22 

  

contígua e em quantidade suficiente aos interessados (80-100 MHz), tal como decorre de 

decisões comunitárias. 

Por tudo quanto se expôs, a ANACOM deverá proceder à declaração de caducidade ou 

revogação imediata do DUF atribuído à Dense Air, devendo a ANACOM disponibilizar as 

frequências ao mesmo tempo que as restantes no futuro processo de atribuição de DUFs, 

sendo esta a única decisão admissível face ao exposto na presente pronúncia. 

 

 

 

 

 


