
 

1 

 

 

Pronúncia da MEO sobre o 

Projeto de decisão sobre a alteração do DUF detido pela Dense Air Portugal 

 

 

1. O presente documento constitui a pronúncia da MEO — Serviços de Comunicações e 

Multimédia, S.A. (“MEO”) sobre o projeto de decisão da ANACOM relativo à alteração 

do direito de utilização de frequências detido pela Dense Air Portugal, aprovado por 

deliberação do Conselho de Administração da ANACOM de 20.02.2020 (“Projeto de 

Decisão”). 

 

2. A MEO começa por sublinhar que, pelos motivos expostos em detalhe na pronúncia 

desta empresa, de 27.11.2019, no âmbito da consulta pública sobre a “Alteração do 

direito de utilização de frequências detido pela Dense Air Portugal e utilização futura 

da faixa de frequências do 3,4-3,8 GHz”, a MEO discorda profundamente da decisão 

final da ANACOM de 23.12.2019 sobre este assunto (“Decisão Dense Air”), 

nomeadamente quanto ao facto da ANACOM não ter decidido revogar os direitos de 

utilização de frequências atribuídos à Dense Air. 

 

3. Assim, a MEO nota, desde já, que o exercício do seu dever (e direito) de colaboração 

com a ANACOM, na forma dos comentários e sugestões apresentados ao longo deste 

documento, não prejudicam as posições adotadas por esta empresa no passado sobre 

a mesma matéria, nomeadamente no âmbito do processo que veio a culminar na 

Decisão Dense Air. 

 

4. De resto, para que não restem dúvidas, a MEO renova todo o argumentário vertido na 

sua pronúncia no âmbito desse processo, salientando-se aqui os seguintes aspetos: 

 

a) A Dense Air, ao não ter explorado comercialmente, até 05.08.2012 (e daí em 

diante), o espectro que lhe estava consignado, incumpriu a obrigação a que 

estava vinculada quanto à utilização das frequências que lhe foram consignadas, 
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nos termos do Regulamento n.º 42/2009, de 29 de outubro e do correspondente 

Direito de Utilização de Frequências (“DUF”); 

b) Ao incumprir o DUF, a Dense Air incumpriu, igualmente, a Lei das Comunicações 

Eletrónicas (“LCE”): a utilização efetiva e eficiente do espectro radioelétrico é um 

importantíssimo princípio regulatório, atento ao facto de se tratar de um bem 

escasso necessário para a prestação de serviços de comunicações eletrónicas; 

c) Nessa medida, a ANACOM podia (e, no entender da MEO, devia) aplicar medidas 

para que as condições associadas ao DUF passem a ser respeitadas, 

determinando-se, em última instância, (i) a suspensão da atividade da empresa 

ou (ii) a suspensão, até um máximo de dois anos, ou revogação, total ou parcial, 

dos respetivos direitos de utilização. Só assim a ANACOM estaria a cumprir o seu 

dever de gerir eficaz e eficientemente o espectro; 

d) Ao não revogar, como devia, o DUF da Dense Air, a ANACOM mantém-no em 

condições manifestamente prejudiciais para todos os operadores e, 

particularmente, para o interesse público: a manutenção, até 2025, do DUF da 

Dense Air é, com efeito, absolutamente desprovida de sentido, prejudicial para o 

mercado e para o desenvolvimento do sector das comunicações eletrónicas em 

Portugal. 

e) A decisão de não revogação do DUF da Dense Air causa confusão quanto a quais 

são “as restrições de uso até 2025” que serão impostas caso o espectro 

atualmente atribuído à Dense Air seja atribuído a outras entidades no contexto 

do leilão do 5G. Esta situação gera uma situação de sobreposição de direitos que 

a ANACOM não acautelou no contexto da reformulação do DUF da Dense Air e 

que permanece, hoje, na discussão sobre o projeto de regulamento do leilão para 

a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 700 MHz, 900 

MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz.1; 

f) A decisão cria uma discriminação injustificada entre a Dense Air e os demais 

interessados em adquirir DUF nesta faixa. Mais: a manutenção do DUF da Dense 

                                                           
1 A este respeito, remetemos para as considerações tecidas sobre o tema na pronúncia da MEO no 
âmbito da consulta pública tendente à “Aprovação do projeto de regulamento do leilão para a 
atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 
GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz”. 
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Air atribui uma injustificada vantagem competitiva à Dense Air no lançamento 

comercial dos serviços 5G, permitindo que esse operador tire partido da utilização 

da faixa dos 3,6 GHz no imediato enquanto os restantes operadores apenas terão 

espectro alocado no termo do leilão do 5G. 

 

5. Ademais, a MEO reitera nesta sede aquilo que expressa no âmbito da consulta pública 

relativa à “Aprovação do projeto de regulamento do leilão para a atribuição de direitos 

de utilização de frequências nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 

GHz e 3,6 GHz” (“Projeto de Regulamento 5G”), no que toca à compatibilidade entre 

este projeto de regulamento e o presente Projeto de Decisão.  

 

6. Atendendo a que este Projeto de Decisão visa a alteração de um DUF incidente sobre 

frequências relevantes no contexto da implementação do 5G em Portugal e do 

correspondente leilão, o presente procedimento deveria correr com separação 

cronológica relativamente ao procedimento de consulta pública sobre o Projeto de 

Regulamento. 

 

7. A não ser deste modo, parece ser uma decorrência lógica a ideia de que a ANACOM 

terá já decidido em que termos é que o DUF da Dense Air será alterado bem como a 

letra que o regulamento do leilão do 5G, a final, irá ter, relegando para a insignificância 

as pronúncias da MEO e dos outros interessados em ambos os procedimentos.  

 

8. Com efeito, por exemplo (e sendo o exemplo inverso igualmente válido), qualquer 

alteração substancial ao presente procedimento já não poderá ser refletida no âmbito 

da consulta pública sobre o Projeto de Regulamento 5G e mesmo que a ANACOM 

venha a ajustar o texto do respetivo regulamento à luz de comentários que recolha em 

relação a este Projeto de Decisão, os operadores, à partida, já não se poderão 

pronunciar sobre essa alteração.  

 

9. Em qualquer caso, estamos perante a violação do procedimento de consulta pública e 

de audiência prévia. 
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10. Sem prejuízo destas considerações prévias, e tendo em conta que na referida Decisão 

Dense Air ANACOM determinou que iria promover a alteração do DUF da Dense Air 

atribuído até 2025, de modo a incorporar neste título, de forma não discriminatória e 

proporcional, as condições de utilização que vierem a ser definidas no âmbito do 

próximo procedimento de atribuição de frequências na faixa dos 3,6 GHz, a MEO 

apresenta de seguida os breves comentários que o presente Projeto de Decisão lhe 

suscita. 

 

11. Assim, a MEO concorda que as obrigações que devem ficar associadas ao DUF da 

Dense Air devem ter por base o artigo 43.º e o artigo 45.º do regulamento do leilão do 

5G. No entanto, deverá ser indicado, à luz do princípio da não discriminação e 

proporcionalidade, qual o raciocínio para determinar o número de estações base 

imposto à Dense Air, tendo em consideração o âmbito geográfico, a duração do DUF e 

a quantidade de espetro que lhe está atribuído. 

 

12. A MEO não despercebe que por força da Decisão Dense Air, o atual DUF da Dense Air 

acabou por ficar com o seu termo previsto em 05.08.2025, sem possibilidade de 

renovação, o que pode justificar a imposição de obrigações de desenvolvimento de 

rede diferentes das impostas a operadores que adquiram espetro na faixa dos 3,6 GHz 

no leilão do 5G e lhe sejam atribuídos DUF durante um período de 20 anos. 

 

13. Mas a ANACOM não clarifica, no Projeto de Decisão, qual o racional por detrás das 

diferenças no que toca às obrigações de desenvolvimento de rede a imputar à Dense 

Air, por contraposição àquelas que serão aplicadas aos operadores que vierem a deter 

direitos de utilização de frequências no âmbito do leilão do 5G e seria fundamental, 

até por força do contexto que levou à Decisão Dense Air, a ANACOM explicar 

detalhadamente este racional. 

 

14. Como a Dense Air pode adquirir novos DUF na faixa dos 3,6 GHz no próximo leilão, 

deverá ter-se em conta a totalidade do espectro que esta empresa pode ter atribuído 
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nesta faixa (DUF atual mais eventuais novos DUF) na definição das condições e 

obrigações a impor.  

 

15. Para além dos pontos anteriores, a MEO gostaria de tecer alguns comentários 

adicionais ao Projeto de Decisão e, em especial, ao projeto de averbamento n.º 6 ao 

título da Dense Air. 

 

16. Em primeiro lugar, não se alcança minimamente a proposta da ANACOM de conceder 

um período de 3 anos, a contar da data de alteração do DUF, para que Dense Air 

cumpra as obrigações de desenvolvimento de rede. Idêntico prazo está igualmente 

previsto no artigo 43.º, n.º 6 do Projeto de Regulamento 5G, mas, como bem se percebe, 

as situações são completamente diferentes, sendo atentatório do princípio da 

igualdade tratar de forma igual situações diferentes. 

 

17. Por um lado, ao contrário do que sucede com os operadores que venham a adquirir 

espetro no leilão 5G, a Dense Air tem DUF e espetro disponível desde 2010 e, como tal, 

obrigações de utilização efetiva e eficiente das frequências que deveria ter 

atempadamente cumprido, o que não aconteceu. Neste contexto, não se alcança e não 

se compreende a “benesse” novamente concedida pela ANACOM no Projeto de 

Decisão, relativamente a um operador que já devia e podia ter instalado equipamentos 

de desenvolvimento da sua rede e que conta novamente com um período de graça 

que é idêntico ao que está previsto para operadores que vão, ab initio, adquirir DUF 

nesta faixa. 

 

18. Por outro lado, também não se percebe o prazo de cumprimento previsto pela 

ANACOM atendendo ao termo fixado para o DUF da Dense Air (2025), o que, em teoria, 

apenas obrigaria a uma utilização efetiva e eficiente das frequências consignadas 

durante um período de apenas 2 anos. Na perspetiva de interesse público que subjaz 

à utilização de um recurso escasso, não se alcança minimamente o racional subjacente 

a esta decisão. 
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19. Em segundo lugar, face ao disposto no n.º 5 do projeto de averbamento n.º 6 ao DUF 

da Dense Air, tudo indica que o atual número 5.º será renumerado e passará para 

número 7. Nada contra esta alteração, mas não faz qualquer sentido manter a redação 

atual da alínea a) do número 5, que obrigava a Dense Air a iniciar a exploração 

comercial dos serviços no prazo de 2 anos a contar da emissão do título. 

 

20. Ora, esta obrigação não só não foi cumprida como está completamente desalinhada 

da realidade atual. Seria assim fundamental que a ANACOM revisse esta redação em 

linha com o previsto no Projeto de Regulamento 5G. Por exemplo, não se alcança a 

razão que levou a que a ANACOM tivesse previsto, no artigo 46.º do Projeto de 

Regulamento 5G, uma obrigação de utilização efetiva e eficiente das frequências, no 

sentido de iniciar a oferta de serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público, no prazo de 1 ano a contar da data da notificação da ANACOM do fim de 

restrições, e o novo DUF da Dense Air tenha uma regra totalmente inoperativa na 

matéria. 

 

21. De facto, a manter-se a redação atual (inalterada da alínea a) do número 5.º), poder-

se-á concluir pela “letra morta” desta regra, ficando assim a Dense Air sem uma 

obrigação específica no seu título, pelo menos operacional, de utilização efetiva e 

eficiente das frequências que lhe estão consignadas. 

 

22. Face ao histórico, seria fundamental não só rever os termos da imposição desta 

obrigação no título da Dense Air, como também, a bem da certeza e segurança jurídica, 

que a ANACOM explicasse desde já quais as medidas que pretende impor para, por 

um lado, incentivar a Dense Air a cumprir esta obrigação e as consequências de uma 

eventual violação. 

 

23. A ausência de uma expressa referência à obrigação de utilização efetiva e eficiente de 

frequências operativa e a manutenção apenas e só de uma obrigação de 

desenvolvimento de rede levanta diversos problemas. Por exemplo, se a Dense Air 

instalar, por hipótese, em 2021, 2 estações de base macro não estará a violar as suas 
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obrigações de desenvolvimento de rede, já que beneficia de 3 anos para a cumprir, 

mas estará a utilizar de forma efetiva e eficiente as frequências consignadas? 

 

24. A resposta não pode deixar de ser claramente negativa, mas a ausência de referência 

no título da Dense Air a este tema deixa novamente incertezas jurídicas completamente 

indesejáveis por se tratar de um bem do domínio público, mas também face ao histórico 

existente. 

 

25. Em terceiro lugar, a MEO não encontra razões para que a ANACOM, na proposta do 

novo número 6 do título da Dense Air não ter incluído, ao contrário do que sucede no 

artigo 45.º do Projeto de Regulamento 5G, a possibilidade de intervenção no caso de 

falta de acordo entre as partes, ficando o mesmo sujeito ao mecanismo de resolução 

administrativa de litígios previsto na LCE. Embora se considere que este mecanismo 

seria sempre operável por força dos artigos da LCE, considera-se importante que a 

matéria fique clarificada no novo título da Dense Air. 

 

26. Em quarto lugar, também não se percebe a razão pela qual a ANACOM mantém 

inalterados determinados números do título da Dense Air, nomeadamente os números 

6.º e 9.º. Considerando que a ANACOM está a rever substancialmente o título da Dense 

Air, conferindo-lhe igualmente uma posição de vantagem no contexto do 5G, seria 

fundamental que as limitações previstas de transmissão do DUF (número 6.º) ou de 

alteração da composição do capital social (número 9.º) fossem atualizadas e 

passassem a dispor que se aplicavam não a partir da data da emissão do título (caso 

em que são “letra morta”), mas sim a partir da data da reemissão. 

 

27. De outra forma, a ANACOM não está a acautelar devidamente situações de potencial 

distorção na concorrência, em que a Dense Air, por exemplo, é adquirida ou transmite 

o seu DUF numa fase imediatamente subsequente ao leilão 5G a um novo entrante. 

Esta situação, admitida pela proposta de revisão ao título da Dense Air e pelo Projeto 

de Regulamento 5G, deve ser devidamente endereçada, de forma a evitar distorções e 

aproveitamento de lacunas legais. 
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28. Não se deve permitir, pelo menos sem controlo prévio, que a Dense Air possa transmitir 

o seu DUF ou possam existir alterações ao seu capital social que acabem por distorcer 

o funcionamento, já de si particularmente inadequado e desajustado, do Projeto de 

Regulamento 5G, nomeadamente em relação ao conceito de novo entrante. Compete 

à ANACOM acautelar situações de fraude à lei que manifestamente perturbariam o 

funcionamento eficiente do mercado. 

 
29. Em quinto e último lugar, tendo em conta o entendimento expresso pela ANACOM no 

relatório da consulta pública subjacente à Decisão Dense Air, de que “no âmbito da 

neutralidade tecnológica e de serviços [não existe] diferenciação entre o termo BWA e 

SCET”, a MEO considera que a Dense Air deve ser sujeita às taxas devidas pela 

utilização do espectro para a prestação de Serviços de Comunicações Eletrónicas 

Terrestres  assim que a alteração do título entrar em vigor. 

 

 


