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1. Introdução  

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

presente, pronunciar-se sobre o projeto de decisão (doravante “Projeto de Decisão”) referente à 

«Alteração do direito de utilização de frequências detido pela Dense Air Portugal», posto a 

consulta pública pela Autoridade Nacional de Comunicações (doravante “ANACOM”), no dia 20 de 

fevereiro de 2020. 

A presente consulta surge no seguimento da adoção, pela ANACOM, a 23.12.2019, inter alia, das 

seguintes decisões: 

(i) Decisão 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» (doravante “Decisão 

DUF Dense Air”); 

(ii) 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» (doravante “Decisão 5G”);  

e ainda do  

(iii) 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 

(doravante “Projeto de Regulamento do Leilão”), adotado em 6.02.2020. 

A Vodafone teve já a oportunidade de expor, detalhadamente, designadamente no âmbito das 

consultas públicas subjacentes à adoção das decisões supra referidas1, a sua posição 

relativamente à disponibilização da faixa de frequências 3,4-3,8 GHz, e, em particular, 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.  

A argumentação esgrimida na presente pronúncia irá, necessariamente, reiterar pontos já 

referidos, que serão agora complementados, atentas as propostas constantes do Projeto de 

Decisão e do Projeto de Regulamento do Leilão.  

Na presente pronúncia, a Vodafone abordará os seguintes temas: 

                                                      
1 E ainda no âmbito da consulta pública concernente à disponibilização de espectro na faixa dos 700 MHz (e outras 

faixas), doravante “Consulta Pública de março de 2018”, lançada pela ANACOM em 7.03.2018. 
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i. Em que termos o quadro factual e jurídico vigente obriga a ANACOM à declaração de 

caducidade ou à revogação do DUF atribuído à Dense Air e impede, por isso, a respetiva 

alteração, nos termos ora propostos; 

ii. Da incerteza jurídica subjacente à proposta de inclusão, no DUF da Dense Air, de 

disposições e obrigações sustentadas num Projeto de Regulamento que se encontra 

presentemente em consulta pública e cuja redação final é, consequentemente, 

desconhecida – o que não é comportável com a exigência de certeza jurídica, 

transparência e previsibilidade que a decisão do leilão ao qual o Projeto de 

Regulamento respeita deve necessariamente assegurar a todos os interessados; 

iii. Da manifesta discriminação - e violação de outros princípios - no que concerne às 

obrigações que a ANACOM propõe, nesta sede, plasmar no DUF da Dense Air vis-à-vis as 

obrigações de desenvolvimento de rede e de acesso, que o Projeto de Regulamento giza 

impor aos restantes operadores detentores de espectro na faixa dos 3,6 GHz (artigos 43.º 

e 45.º do Projeto de Regulamento do Leilão); 

iv. Da necessidade absoluta de garantir um tratamento equitativo entre a Dense Air e os 

restantes detentores de espectro na faixa dos 3,6 GHz no que às taxas devidas pela 

utilização do espectro respeita, designadamente atenta a atualização da designação do 

serviço no título habilitante de “Broadband Wireless Access” para “serviços de 

comunicações eletrónicas terrestres acessíveis ao público”.  

Por último, salientamos 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. O Projeto de Decisão referente à alteração do DUF Dense Air 

Nos termos da Decisão DUF Dense Air, adotada a 23.12.2019, a ANACOM determinou que o DUF 

Dense Air fosse objeto de um conjunto de alterações, plasmadas no atual averbamento n.º 5, que 

determinaram:  

(i) a reconfiguração e relocalização do espectro detido pela Dense Air2,  

(ii) a sujeição, para efeitos da respetiva utilização, aos parâmetros técnicos definidos na 

Decisão de Execução (UE) 2019/235,  

(iii) a implementação de técnicas de mitigação constantes da Decisão de Execução (UE) 

2019/235, e 

(iv) a sujeição do DUF às condições de utilização que viessem a ser definidas pela ANACOM no 

quadro da implementação da referida Decisão de Execução. 

Na citada decisão, o Regulador decidiu ainda que, no contexto do procedimento de atribuição de 

frequências que envolverá a faixa dos 3,6 GHz, seriam incorporadas no DUF atribuído à Dense Air 

as condições de utilização do espectro que lhe está atribuído até 2025, em conformidade com os 

objetivos de interesse público que viessem a ser definidos para a faixa, em condições não 

discriminatórias e proporcionais.  

Salientou, a este respeito, que se impunha um tratamento equitativo entre os detentores de DUF 

nesta faixa, pelo que a ANACOM não deixaria de refletir, de forma proporcional, essas condições na 

utilização do espectro atribuído à Dense Air até 2025, promovendo a devida alteração do seu DUF.  

Referiu ainda que a equidade deveria igualmente refletir-se nas taxas devidas pela utilização desse 

espectro, entendendo a ANACOM que a Dense Air deverá ser colocada em condições equivalentes 

às que serão aplicadas às entidades que adquiram espectro no referido procedimento de 

atribuição.  

É neste contexto que surge o Projeto de Decisão sub judice.  

                                                      
2 (i) o espectro das zonas 1 e 2 foi reconfigurado para um bloco único de 100 MHz; (ii) o espectro das zonas 3 a 8 foi 

reconfigurado para um bloco único de 55 MHz; e (iii) o espectro foi 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. 
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Atentas as obrigações constantes do Projeto de Regulamento do Leilão, a saber:  

(i) obrigações de desenvolvimento de rede constantes do artigo 43.º do Projeto de 

Regulamento do Leilão, aplicáveis aos titulares de DUF que no termo do leilão passem a 

deter espectro na faixa dos 3.6 GHz, e  

(ii) obrigações de acesso constantes do artigo 45.º do Projeto de Regulamento do Leilão, 

aplicáveis aos titulares de DUF que no termo do leilão passem a deter, no mínimo, 50 MHz 

na faixa dos 3.6 GHz, e que à data da entrada em vigor do regulamento detenham DUF em 

faixas designadas para serviços de comunicações eletrónicas terrestres,  

considera a ANACOM que “(…) importa, pois, associar à utilização do espectro detido pela Dense 

Air, condições equivalentes, não discriminatórias e proporcionais às determinadas no Projeto de 

Regulamento do Leilão para os demais detentores de espectro na faixa dos 3,4-3,8 GHz, assim se 

concretizando a decisão da ANACOM de 23 de dezembro de 2019.”.  

A ANACOM propõe, consequentemente:  

(i) associar ao DUF da Dense Air um conjunto específico de obrigações de desenvolvimento 

de rede e de acesso, e 

(ii) a atualização da designação do serviço no respetivo título habilitante.  

(cfr. pontos 3.2 e 3.3. do Projeto de Decisão e projeto de averbamento n.º 6) 

Ora, como veremos nos capítulos seguintes, não só o quadro factual e jurídico vigente 

determina que a ANACOM proceda, não a uma atualização do DUF atribuído à Dense Air, nos 

termos ora propostos, mas à declaração de caducidade ou à revogação do mesmo, como – e 

sem conceder – as obrigações que a ANACOM propõe agora impor à Dense Air não cumprem 

os requisitos de equivalência, não discriminação, transparência e proporcionalidade que a 

ANACOM visou alcançar vis-à-vis os demais detentores de espectro na faixa dos 3,4-3,8 

GHz. 

Vejamos porquê. 

3. A obrigação, à luz do quadro factual e jurídico vigente, de declaração de caducidade ou 

revogação do DUF atribuído à Dense Air  

Tal como já explicitado exaustiva e reiteradamente em diversas ocasiões, é manifesto que a Dense 

Air incumpriu os termos constantes do respetivo DUF, nunca tendo iniciado a exploração 
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comercial de serviços a que estava obrigada durante a última década e, consequentemente, nunca 

tendo utilizado as frequências que lhe foram atribuídas, em flagrante incumprimento das 

obrigações de utilização efetiva e eficiente do espetro constante do seu DUF.  

A este respeito recorde-se que: 

I. O título “Direito de Utilização de Frequências – ICP-ANACOM n.º 04/2010” (adiante DUF 

Dense Air), relativo à faixa de frequências dos 3,4 a 3,6 GHz, foi emitido, a 05.08.2010, 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”) – e atribuído pelo prazo de 15 anos contado a partir da data da sua emissão, 

ocorrendo o seu termo em 05.08.2025 (cfr. ponto 10.º do título); 

 

II. O ponto 5.º do DUF Dense Air, na sua versão atual, elenca um conjunto de obrigações que 

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

obrigação de “utilizar de forma efetiva e eficiente as frequências consignadas” e 

“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” (destaque 

nosso). 

 

III. Do supra exposto decorre que o detentor do título estava - e está - expressamente 

vinculado à obrigação de utilizar efetiva e eficientemente as frequências que lhe foram 

consignadas, estando também expressamente obrigado a iniciar a exploração comercial 

dos serviços até 05.08.2012.  

 

IV. Tal obrigação, que para a Dense Air decorre do título do DUF que lhe está atribuído, é o 

reflexo da obrigação legal, a que a ANACOM está vinculada, de assegurar uma utilização 

efetiva e eficiente das frequências radioelétricas, desde logo, nos termos dos artigos 

8º, n.º 1, alíneas c) e e) dos respetivos Estatutos e dos artigos 5º, n.º 1, alínea a), e n.º 

2, alínea d), 15º, n.º 1, n.º 2, alínea c), e n.º 4, e 32º da LCE. 

 

V. Ora, a verdade é que, volvidos praticamente dez anos desde a data de atribuição do DUF 

da Dense Air, a referida exploração comercial nunca foi iniciada, permanecendo as 
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frequências em causa inutilizadas – factos que a ANACOM admitiu, expressa e 

implicitamente, em diversas instâncias.3   

 

A título de exemplo recorde-se que, na missiva remetida à Dense Air, em 31.07.20184, a 

ANACOM referiu expressamente que “(…) apesar de, em 2012, ter sido declarado o início 

de exploração comercial de serviços, verifica-se que, desde então, têm sido reportados à 

ANACOM, designadamente no âmbito do Questionário Anual das Comunicações 

Eletrónicas, valores nulos para os indicadores de receitas totais (e de receitas de 

comunicações eletrónicas), bem como de emprego total (e de emprego no sector das 

comunicações eletrónicas), de tráfego e de clientes, o que confirma a ausência de 

qualquer exploração comercial do espectro em questão.” (destaques nossos).  

 

Igualmente elucidativo é, ainda, o ofício de 04.02.2019 no qual a ANACOM concluiu que 

“No quadro da análise desta faixa de frequências (…) confirma a não utilização do 

espectro que lhe foi atribuído para a prestação de serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público, confirmação essa que também resulta das ações de monitorização 

realizadas pelos serviços desta Autoridade”.   

 

Recorde-se ainda que na Decisão DUF Dense Air, a ANACOM indicou 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.” (cfr. p. 15 da Decisão 

DUF Dense Air). 

 

Atentos os elementos disponíveis, dos quais as afirmações supra constituem apenas um 

exemplo, é hoje claro que a ANACOM se limitou a assumir, com base em intenções 

veiculadas pela Dense Air (à época, ZappWimax), numa missiva datada de 31.07.2012, que 

esta havia iniciado a exploração comercial dos serviços a 04.08.2012 – exploração essa 

que, de facto, nunca se iniciou.  

 

Perante uma clara e manifesta violação da obrigação prevista no DUF, de utilização do 

espectro atribuído à Dense Air, em particular no que respeita à obrigação de dar início à 

                                                      
3 A informação aqui plasmada foi carreada da ação administrativa de condenação intentada pela Vodafone contra a 

ANACOM (Proc. n.º 996/19.9BELSB, a correr no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa). 
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exploração comercial de serviços – e tal como explanado exaustivamente na pronúncia da 

Vodafone à consulta pública que precedeu a Decisão DUF Dense Air, para a qual 

remetemos e que se anexa à presente resposta – caberia à ANACOM, entidade que dispõe 

de amplos poderes de supervisão, fiscalização e de sancionamento5, declarar a caducidade 

do DUF, o que configuraria um ato de natureza meramente declarativa, dado que a 

caducidade do DUF ocorreu ipso iure no dia 06.08.2012, 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. 

 

E ainda que, sem conceder, não se considerasse estarem reunidos os requisitos da 

mencionada declaração de caducidade, sempre caberia à ANACOM proceder à revogação 

do DUF da Dense Air, atento (i) o incumprimento grave, reiterado e ainda atual, pela Dense 

Air, das condições constantes do DUF, (ii) o quadro normativo vigente, designadamente o 

disposto no artigo 110.º, n.º 5 da LCE, (iii) o princípio da proporcionalidade e (iv) o interesse 

público subjacente à disponibilização das referidas frequências para a implementação do 

5G em Portugal.  

 

Lamentavelmente, ao invés de proceder à declaração de caducidade ou à revogação do 

DUF da Dense Air, a ANACOM decidiu, em 23.12.2019, reconfigurar e relocalizar o espectro 

em causa, propondo agora alterações adicionais ao DUF que não logram atingir os 

objetivos a que a ANACOM se propõe.  

 

E fá-lo gerando uma incerteza jurídica que, naturalmente, prejudica significativamente não 

só o equilíbrio geral do mercado nacional para todos os stakeholders relevantes, como, em 

particular, o processo de atribuição de frequências para efeitos de implementação do 5G, 

que se encontra em curso e relativamente ao qual decorre, paralelamente a esta consulta 

pública, a consulta pública relativa ao respetivo Projeto de Regulamento do Leilão. 

 

 

                                                      
5 Cfr. inter alia o disposto no artigo 8.º, n.º 1, alíneas c) e e) dos Estatutos da ANACOM e nos artigos 5.º, n.º 1 alínea a) e 

n.º 2, alínea d), artigo 15.º e 33.º, n.º 5 e 110.º, n.º 5 da Lei das Comunicações Eletrónicas ou “LCE” (Lei n.º 5/2004, de 

10 de fevereiro, na redação em vigor). 
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4. Da ambiguidade resultante do conceito de “novo entrante” no Projeto de Regulamento 

do Leilão e da inclusão, no DUF da Dense Air, de disposições e obrigações sustentadas 

num Projeto de Regulamento sujeito a consulta pública  

A ANACOM decidiu consultar o mercado sobre alterações a introduzir no DUF da Dense Air que se 

sustentam em determinações constantes de um Projeto de Regulamento, cuja versão final ainda 

se desconhece, dado que o mesmo se encontra, também, em consulta pública até ao dia 

03.07.2020. A calendarização associada ao Projeto de Decisão não se coaduna com a exigência de 

certeza jurídica, transparência e previsibilidade que a decisão a tomar no presente procedimento 

e a decisão a tomar no procedimento do Projeto de Regulamento do Leilão devem assegurar a 

todos os interessados. 

Com efeito, a forma como os dois procedimentos estão a ser tramitados vem, infelizmente, 

intensificar a incerteza jurídica em relação à respetiva articulação e sobretudo em relação àquele 

que será o quadro das obrigações e direitos da Dense Air, desde logo, face ao conceito ambíguo de 

“novo entrante” previsto no Projeto de Regulamento do Leilão. 

Vejamos. 

Por decisão tomada no dia 23.12.2019, no âmbito do procedimento relativo à “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 ANACOM veio determinar que o “Direito de Utilização de 

Frequências – ICP- ANACOM n.º 04/2010 relativo à faixa de frequências dois 3,4 a 3,6 GHz”, 

emitido a 05.08.2010, deveria ser alterado de forma a que, no n.º 1 1 do referido título, 

passasse a constar que à Dense Air é titular de um “direito à utilização de frequências para a 

prestação de serviços de comunicações eletrónicas terrestres acessíveis ao público (…)” 

(Projeto de Averbamento n.º 6, sublinhado e bold nossos). 

Nos termos da alínea k) do artigo 2.º do Projeto de Regulamento do Leilão, consideram-se “novos 

entrantes” as “entidades que, à data de entrada em vigor do presente regulamento, não 

detém direitos de utilização de frequências em faixas designadas para serviços de 

comunicações eletrónicas terrestres e que não detenham relações diretas ou indiretas, de 

domínio ou de influência significativa, com entidades titulares de direitos de utilização de 

frequências em faixas designadas para a prestação de serviços de comunicações eletrónicas” 

(sublinhado e bold nossos). 
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Seguramente, não faria qualquer sentido que a Dense Air pudesse ser considerada como “novo 

entrante” (conceito, que, aliás, deve ser abolido do Projeto de Regulamento do Leilão, tal como 

todo o regime que lhe está associado). Não obstante, atenta a definição de “novo entrante” vertida 

no Regulamento do Leilão e os termos da proposta de alteração do título da Dense Air constante 

do Projeto de averbamento n.º 6, poderia a Dense Air, embora fosse uma tese absurda, vir a 

sustentar que deve ser considerada como “novo entrante” se o averbamento ao seu título não 

fosse materializado à data de entrada em vigor do Regulamento definitivo. Ora, para além do 

carácter absurdo deste entendimento, que nunca poderia ser aceite, fica bem patente a 

inoportunidade da desarticulação das duas consultas em curso.  

O que seria, considerar uma entidade que é titular de um DUF (embora não devesse) e, 

alegadamente, presta serviços desde 04.08.2012. 

Acresce que, ao decorrerem os dois procedimentos em simultâneo, a ANACOM, ou estará a 

assumir que fará tábua rasa dos comentários que receberá no âmbito da consulta pública em curso 

quanto ao Projeto de Regulamento do Leilão (caso em que o processo de atribuição de 

frequências para efeitos do 5G ficaria inevitavelmente desfasado das preocupações práticas, 

comerciais, financeiras e estratégicas de todos os interessados), dando, desde já, por assente que 

a versão posta a consulta será coincidente com a versão final do mesmo, ou, então, não exclui a 

hipótese de a presente consulta pública vir a revelar-se, afinal, um exercício totalmente inútil, na 

medida em que poderá vir a ser obrigada a voltar a consultar o mercado, caso pretenda alterar o 

Projeto de Decisão sub judice na sequência de comentários tecidos no âmbito daquela consulta. 

A técnica regulamentar e/ou decisória adotada pela ANACOM in casu revela-se manifestamente 

desadequada e geradora de incerteza jurídica.  

De facto, apenas se poderia assegurar uma maior certeza jurídica no procedimento de atribuição 

de frequências 5G, se a ANACOM emitisse uma decisão final relativa ao presente procedimento 

previamente à análise e possível debate relativamente ao Projeto de Regulamento do Leilão, 

tendo em conta o disposto no ponto 5, abaixo, bem como os comentários incluídos, a este 

respeito, em maior detalhe, na pronúncia da Vodafone relativamente à consulta pública com 

respeito ao Projeto de Regulamento do Leilão (para a qual se remete integralmente para uma 

descrição pormenorizada do impacto do posicionamento da Dense Air nesse procedimento). 

Adicionalmente, é inevitável que, nos termos atualmente propostos pela ANACOM, o objetivo a 

que esta entidade se propôs – isto é, assegurar um tratamento equitativo e não discriminatório 
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entre os detentores de DUF na faixa dos 3,6 GHz – não seja atingido, mas ao invés desrespeitado, 

no âmbito do presente procedimento (com graves consequências a nível do posicionamento 

equilibrado dos diferentes interessados).  

 

5. Obrigações que a ANACOM propõe plasmar no DUF da Dense Air – discriminação e 

violação de outros princípios  

Antes de mais, importa ter presente que, como se passa a expor, as obrigações previstas no título 

do DUF da Dense Air ao abrigo do Projeto Decisão, como veremos infra, não se encontram 

harmonizadas com as obrigações impostas no Projeto de Regulamento do Leilão, para os titulares 

de DUFs nas mesmas faixas que a Dense Air. 

5..1. Obrigações de desenvolvimento de rede 

A ANACOM propõe, no Projeto de Decisão, associar as seguintes obrigações de desenvolvimento 

de rede ao DUF da Dense Air:  

a)  Instalar 227 estações de base macro ou 2270 estações de base “outdoor small cells”, das quais, 

pelo menos, uma estação de base macro ou 10 estações de base “outdoor small cells”, ou uma 

combinação dos dois tipos de estações que assegure a manutenção da relação entre ambas de 

1 por 10, em 25% do conjunto dos municípios de baixa densidade e dos municípios da Região 

Autónoma dos Açores. 

b)  Instalar, adicionalmente, mais 53 estações de base macro ou 530 estações de base “outdoor 

small cells”, das quais, pelo menos, mais 1 estação de base macro ou 10 estações de base 

“outdoor small cells”, ou uma combinação dos dois tipos de estações que assegure a 

manutenção da relação entre ambas de 1 por 10, em 25% dos municípios de baixa densidade 

que estejam integrados nas regiões 1 e 2. 

c)  Apresentar uma proposta que dê resposta aos pedidos de instalação de estações de base macro 

ou “outdoor small cells”, por pequenas e médias empresas (PME), grandes empresas, 

universidades e outros estabelecimentos de ensino superior, entidades do sistema científico e 

tecnológico nacional, hospitais, centros de saúde, portos e aeroportos. 

A ANACOM indica que as estações em causa, cuja definição é detalhada no Projeto de Decisão, 

deverão permitir a disponibilização de serviços compatíveis com 5G, nomeadamente serviços de 
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banda ultrarrápida (eMBB) com vista à conectividade Gigabit, baixa latência (URLLC) ou serviços 

massivos de comunicações máquina-a-máquina (mMTC). 

A ANACOM propõe ainda que estas obrigações sejam cumpridas no prazo máximo de 3 anos a 

contar da data de alteração do título. 

Finalmente, é proposto que a Dense Air fique obrigada a comunicar à ANACOM, no prazo de 10 

dias, todos os pedidos e respetivas respostas relativos à instalação de estações de base macro ou 

“outdoor small cells”, bem como todos os pedidos de acesso à rede, ao abrigo das obrigações 

agora impostas, bem como a dar conhecimento quinzenal e detalhado à ANACOM da evolução 

das negociações referentes a esses pedidos, sem prejuízo de prestar adicionalmente todas as 

informações relativas aos mesmos que a ANACOM solicite. 

Ora, as obrigações de desenvolvimento de rede que a ANACOM propõe impor à Dense Air são 

manifestamente menos onerosas do que as previstas no Projeto de Regulamento do Leilão para 

os titulares de DUF que, no termo do mesmo, passem a deter espectro na faixa dos 3,6 GHz 

(doravante “titulares de DUF 3,6 GHz”), não só no que ao (i) número de estações a instalar 

concerne, como também no que respeita aos (ii) requisitos adicionais referentes à localização das 

estações a instalar.  

Mais, se o Projeto de Regulamento do Leilão 5G e o Projeto de Decisão forem adotados sem 

quaisquer alterações face aos textos submetidos a consulta, teremos, como veremos mais adiante, 

uma entidade que estará, no máximo, vinculada a 1/76 das obrigações de desenvolvimento que 

impendem sobre os restantes vencedores de direitos na faixa dos 3,6 GHz, gozando, ainda, de uma 

flexibilidade acrescida no cumprimento das mesmas. 

Esta flexibilidade adicional traduz-se na possibilidade de a Dense Air, como veremos infra, poder 

optar por um plano de implementação de rede mais eficiente e consonante com a existência de 

uma procura efetiva, uma vez que apenas lhe é exigido que instale os equipamentos determinados 

pela obrigação de desenvolvimento de rede em 25% do conjunto dos municípios de baixa 

densidade e dos municípios da Região Autónoma dos Açores. 

                                                      
6 Se se considerarem as 227 estações que o Projeto de Decisão prevê acrescidas das 53 estações adicionais para 
as zonas 1 e 2, por contraponto às 1.832 estações estipuladas na alínea c) do n.º 1 do artigo 43.º do Projeto de 
Regulamento 5G. 
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Tal opção, conforme referido infra, não se coaduna com o que é exigido aos restantes futuros 

titulares de DUFs na faixa dos 3,6 GHz, os quais serão onerados não só com um número mínimo de 

equipamentos significativamente mais elevado do que o exigido à Dense Air, como também terão 

de instalar um número mínimo desses equipamentos em todos os municípios que fazem parte do 

conjunto de municípios de baixa densidade, assim como em todos os municípios das Regiões 

Autónomas. 

Vejamos em pormenor. 

i. Número de estações a instalar 

No que respeita ao número de estações a instalar, cumpre recordar que a Dense Air atualmente 

detém 100 MHz nas zonas 1 e 2 e 55 MHz nas zonas 3 a 8.  

Ora, o número de estações base macro ou estações base a instalar pela Dense Air, nos termos do 

Projeto de Decisão, é manifestamente inferior ao estipulado no Projeto de Regulamento do Leilão, 

para entidades que passem a deter volumes de espectro na ordem do atualmente detido pela 

Dense Air – cfr. quadros infra. 

Projeto de Regulamento do Leilão 

Espectro detido 50 MHz 60 - 90 MHz 100 MHz 

Estações base macro 

(EBM)  

 

917 

917 + 183 por cada 10 

MHz adquirido acima 

dos 50 MHz 

 

1.832 

Estações base “outdoor 

small cells” (EB)  

 

9.170 

9170 + 1830 por cada 10 

MHz adquirido acima 

dos 50 MHz 

 

18.320 

Requisitos adicionais  Pelo menos 1 EBM ou 10 EB7 instaladas em 

cada um dos municípios de baixa densidade e 

em todos os municípios das Regiões 

Autónomas da Madeira e dos Açores (RAMA) 

Pelo menos 2 EBM ou 20 EB8 instaladas em 

cada um dos municípios de baixa densidade 

e em todos os municípios das Regiões 

Autónomas da Madeira e dos Açores 

(RAMA) 

                                                      
7 Ou uma combinação dos dois tipos de estações que assegure a manutenção da relação entre ambas de 1 por 10. 
8 Idem à nota 7. 
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Projeto de Decisão DUF Dense Air 

Espectro detido Zonas 3-8  

55 MHz 

Zonas 1 e 2 

100 MHZ 

Estações base macro (EBM)  227 227 + 53 (280) 

Estações base “outdoor 

small cells” (EB) 

2.270 2.270 + 530 (2.800) 

Requisitos adicionais 1 EBM ou 10 EB9 instaladas em 25% do 

conjunto dos municípios de baixa 

densidade e dos municípios das RAMA 

+ 1 EBM ou 10 EB10 instaladas em 25% dos 

municípios de baixa densidade integrados nas 

zonas 1 e 2 

 

Do supra exposto resulta que: 

 enquanto caberá à Dense Air instalar 280 EBM (ou 2800 EB) nas zonas 1 a 2, onde detém 

100 MHz de espectro, os titulares de DUF 3,6 GHz que detenham 100 MHz de espectro 

deverão instalar 1.832 EBM (ou 18320 EB) – ou seja, uma diferença de 1.552 EBM (ou 

15.520 EB); 

 enquanto caberá à Dense Air instalar 227 EBM (ou 2.270 EB) nas zonas 3 a 8, onde detém 

55 MHz de espectro, os titulares de DUF 3,6 GHz que detenham 55 MHz de espectro 

deverão instalar 917 EBM (ou 9.170 EB), às quais se adicionarão potencialmente 92 EBM 

(ou 920 EB) (que corresponde a cerca de metade de 183 ou 1830) – uma diferença de, no 

mínimo, 690 EBM ou 6.900 EB. 

A diferença é, não só gritante, como absolutamente infundamentada. 

                                                      
9 Idem à nota 7. 
10 Idem à nota 7. 
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ii. Requisitos adicionais de localização das estações a instalar 

Ademais, e como ilustrado supra, verifica-se uma discrepância – também ela injustificada e 

infundamentada – entre os requisitos de localização das estações a instalar. 

Ressaltamos, a este respeito, que, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 43.º 

do Projeto de Regulamento do Leilão, os titulares de DUF 3,6 GHz que passem a deter 50 MHz ou 

60-90 MHz deverão instalar pelo menos 1 EBM ou 10 EB, ou uma combinação dos dois tipos de 

estações que assegure a manutenção da relação entre ambas de 1 por 10, “em cada um dos 

municípios de baixa densidade e em todos os municípios das Regiões Autónomas da Madeira e dos 

Açores”. Esses valores duplicam no caso dos detentores de 100 MHz de espectro (alínea c) do 

referido artigo). 

Já o Projeto de Decisão estabelece que a Dense Air deverá instalar as 227 EBM (ou 2270 EB) “em 

25% do conjunto dos municípios de baixa densidade e dos municípios das Regiões Autónomas da 

Madeira e dos Açores” e que as 53 EBM ou 530 EB adicionais deverão ser instaladas “em 25% dos 

municípios de baixa densidade que estejam integrados nas zonas 1 e 2”. 

Ou seja, enquanto os titulares de DUF 3,6 GHz são obrigados a instalar pelo menos 1 EBM ou 10 

EBM em cada um dos municípios de baixa densidade e em todos os municípios das RAMA (sendo 

que o valor duplica para os detentores de 100 MHz), a Dense Air poderá escolher quais os 

municípios onde procederá à referida instalação, desde que perfaça a percentagem de 25% do 

conjunto de municípios estipulada.  

Por outras palavras e em termos sumários, à Dense Air seria exigida a instalação apenas dos 

equipamentos determinados pela obrigação de desenvolvimento de rede numa percentagem 

inferior de municípios, ao invés dos demais futuros titulares de DUFs nesta faixa dos 3,6 GHz que 

estarão sujeitos a obrigações mais onerosas, tanto a nível de número mínimo de equipamentos, 

como de instalação em todos os municípios que fazem parte do conjunto de municípios de baixa 

densidade e todos das Regiões Autónomas. 

Pelo exposto, a proposta de criação de obrigações de desenvolvimento de rede menos onerosas 

para a Dense Air face aos demais titulares de DUF 3,6 GHz não promove a adequação das condições 

do DUF da Dense Air às condições previstas no Projeto do Regulamento do Leilão – ao invés, a 

ANACOM estará, na prática, a impor um tratamento discriminatório em benefício de um 

operador específico (repetimos, em condições claras de incumprimento dos termos do DUF que 
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atualmente já detém), em prejuízo do “level playing field” necessário para todos os interessados 

no leilão. 

Uma vez mais, desconhece-se o racional subjacente à determinação discriminatória ora proposta, 

na medida em que a ANACOM se absteve de justificar ou fundamentar as propostas de 

desenvolvimento de rede plasmadas no Projeto de Decisão.  

 

5..2. Da violação dos princípios da igualdade, imparcialidade, fundamentação e não 

discriminação  

Ao propor sujeitar a Dense Air a um conjunto de medidas menos onerosas do que as previstas para 

outros detentores de espectro na faixa dos 3,6 GHz, a ANACOM viola o princípio da não 

discriminação, a que a está especialmente vinculada por força do artigo 5º, n.º 4, da LCE, na parte 

em que se prevê que, para a concretização dos seus objetivos de regulação, “em todas as decisões 

e medidas adotadas, a ARN deve aplicar princípios de regulação objetivos, transparentes, não 

discriminatórios e proporcionais, incumbindo-lhe nomeadamente: (…) b) assegurar que, em 

circunstâncias análogas, não haja discriminação no tratamento das empresas que oferecem 

redes e serviços de comunicações eletrónicas” (realce nosso). 

O princípio da proibição da discriminação – que, como se sabe, constitui uma refração do princípio 

da igualdade a que toda a Administração está sujeita por força dos artigos 6.º do CPA e 13.º da CRP 

– postula que deve ter-se por proibida a medida que estabeleça "uma diferenciação de tratamento 

para a qual, à luz do objectivo que com ela se visa prosseguir, não existe justificação material 

bastante”11. 

Neste sentido, qualquer tratamento desigual, por parte da ANACOM, das empresas que oferecem 

redes e serviços de comunicações eletrónicas, que não assente numa justificação material – isto 

é, na necessidade de prossecução de um concreto objetivo regulatório – violará, necessariamente, 

os mencionados princípios da não discriminação e da igualdade.  

Adicionalmente, ao não fundamentar as opções – discriminatórias – que adota, designadamente 

não fornecendo uma “exposição dos fundamentos de facto e de direito” que nortearam o 

                                                      
11 Neste sentido, cf. Diogo Freitas do Amaral, “Curso de Direito Administrativo”, Volume II, 2014, 2.ª edição, 

Almedina, pp. 137-139. 
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tratamento distinto preconizado, o Regulador viola o dever de fundamentação previsto nos artigos 

5º, n.º 7, da LCE, 152.º e 153.º do CPA e 26º, n.º 3, da CRP.  

Os vícios supra referidos ferem a legalidade do Projeto de Decisão sob escrutínio e deverão ser 

sanados – novamente, necessariamente através do alinhamento integral entre os dois 

procedimentos atualmente em curso, o qual apenas pode ser assegurado se a decisão final que 

vier a ser adotada no âmbito do presente procedimento preceder o debate sobre o Regulamento 

5G, assegurando-se que as obrigações de desenvolvimento de rede que venham a ser fixadas aos 

vencedores de DUFs no âmbito do leilão são, de facto, não discriminatórias. 

Em alternativa – e sem conceder – se a ANACOM optar por não assegurar este alinhamento 

temporal entre os dois processos, deverá o artigo 43.º do Projeto de Regulamento do Leilão acima 

indicado ser alterado, de forma a impor aos vencedores de DUFs na faixa dos 3,6 GHz as obrigações 

de (i) instalação, no máximo, de 270+531 estações base macro; e (ii) instalação, em 25% dos 

municípios de baixa densidade e dos municípios na Região Autónoma dos Açores.  

 

5..3. Obrigações de acesso à rede 

Tal como explanado pela Vodafone na resposta ao Projeto de Regulamento do Leilão, as 

obrigações de acesso deverão ser genericamente eliminadas. 

Assim, e sem conceder, importa referir que, no que às obrigações de acesso respeita, a ANACOM 

propõe, no Projeto de Decisão, que a Dense Air fique obrigada a permitir o acesso às suas redes em 

condições não discriminatórias, estipulando, a este respeito, que a Dense Air deverá, quando 

solicitada para o efeito, negociar de boa-fé acordos com terceiros, respeitando a autonomia 

comercial das entidades envolvidas, nomeadamente quanto às redes de distribuição e segmentos 

de mercado endereçados, e permitindo condições de concorrência efetiva, designadamente no 

que diz respeito ao fornecimento dos serviços em condições técnicas adequadas e à 

disponibilização de condições razoáveis de remuneração. Determina o Projeto de Decisão que esta 

obrigação deverá vigorar imediatamente. 

Ora, confrontando o disposto no artigo 45.º do Projeto de Regulamento do Leilão com o previsto 

no Projeto de Decisão, concluímos que a ANACOM se absteve – em nossa opinião, erradamente – 

de detalhar no Projeto de Decisão, os contornos da obrigação de acesso proposta. 
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Nesta medida, é imperativo que a ANACOM detalhe os contornos da referida obrigação de acesso 

na versão final do Projeto de Decisão e que estes sejam idênticos aos que forem definidos na 

versão final do Regulamento do Leilão. 

Note-se que, caso não se apliquem os mesmos contornos à referida obrigação de acesso à Dense 

Air e aos restantes detentores de DUF na faixa dos 3,6 GHz estaremos novamente perante um 

tratamento inequitativo, discriminatório e injustificável, pelo que a Vodafone não terá outra opção 

se não equacionar todos os meios de reação ao seu dispor para disputar a atribulação destas 

condições e benefícios infundados. 

 

6. Obrigação que a ANACOM deveria plasmar no DUF da Dense Air: obrigação de utilização 

efetiva e eficiente das frequências 

Como referido anteriormente, o título “Direito de Utilização de Frequências – ICP-ANACOM n.º 

04/2010” a favor da Dense Air estabelece, no ponto 5.º, a obrigação de “utilizar de forma efetiva 

e eficiente as frequências consignadas” e “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” (destaque nosso). 

Pelo exposto, a Dense Air tinha e têm uma obrigação de utilizar efetiva e eficientemente as 

frequências que lhe foram consignadas e teria que ter iniciado a exploração comercial dos serviços 

em 05.08.2012. 

Contudo, a verdade é que nenhuma destas obrigações foi cumprida.  

Desta forma, e para que tal não se volte a repetir, é necessário que no averbamento que for 

efetuado ao referido título seja definido o que se deve entender por “exploração de serviços”, 

evitando-se, assim, que, até 05.08.2025, a Dense Air continue sem efetuar uma utilização efetiva 

e eficiente das suas frequências e sem explorar comercialmente os seus serviços. 

Acresce que, conforme mencionado na pronúncia ao Projeto de Regulamento, a Vodafone 

considera que é necessário assegurar uma efetiva fiscalização do cumprimento desta obrigação, 

em especial, quando for evidente que o detentor do título não está a prestar serviços através do 
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mesmo, devendo a atuação da ANACOM ser célere e eficaz e num prazo máximo de 6 meses após 

a verificação de tal evidência, de modo a garantir uma gestão eficiente do espectro. 

Para tal, a ANACOM deverá definir parâmetros para uma efetiva fiscalização do cumprimento da 

referida obrigação, designadamente, verificar se o detentor do título; (i) está a auferir receitas 

diretamente dos direitos adquiridos no leilão; (ii) se tem valores de clientes e tráfego que 

demonstrem a efetiva utilização das faixas atribuídas, tal seria possível comprovar através da 

realização pela ANACOM de ações de monitorização para confirmar a utilização das faixas; (iii) está 

a cumprir com as obrigações de desenvolvimento de rede; (v) se não efetivou a rede por meios 

próprios demonstra evidências que celebrou acordos de itinerância (roaming) nacional; (iv) têm 

trabalhadores a colaborar nestas matérias, entre outros. 

 

7. A necessidade de um tratamento equitativo e não discriminatório relativamente às 

taxas devidas pela utilização do espectro  

Atenta a reconfiguração proposta para o DUF Dense Air – que passa a destinar-se à prestação de 

serviços de comunicações eletrónicas terrestres – é fundamental assegurar igualdade de 

tratamento da Dense Air face aos restantes detentores de espectro na faixa dos 3,6 GHz, também 

no que às taxas devidas pela utilização do espectro respeita. 

Tal como já referido, a ANACOM determinou, na Decisão DUF Dense Air, adotada a 23.12.2019, que 

a equidade entre os detentores de DUF nesta faixa “(…) deve igualmente refletir-se nas taxas 

devidas pela utilização desse espectro, entendendo a ANACOM que a DENSE AIR deverá ser 

colocada em condições equivalentes às que serão aplicadas às entidades que adquiram espectro 

no referido procedimento de atribuição. Não obstante, trata-se de matéria da competência do 

Governo e que, como tal, depende do que este vier a definir sobre a mesma, sendo que a ANACOM 

não deixará de apresentar, no âmbito das suas competências próprias de gestão do espectro 

radioelétrico e das suas atribuições de coadjuvação ao Governo, a proposta que considerar 

adequada relativamente à alteração à Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de dezembro, na sua atual 

redação (Portaria das Taxas)».” 

Estipula-se a este respeito, no presente Projeto de Decisão, que “(…) a ANACOM considera que o 

tratamento equitativo da Dense Air deve também refletir-se nas taxas devidas pela utilização do 

espectro, sendo colocada em condições equivalentes às que serão aplicadas às entidades que 

adquiram espectro na faixa dos 3,4 - 3,8 GHz no procedimento do leilão, o que, não se alcançando 
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com as atuais taxas de radiocomunicações para SCET previstas na Portaria das Taxas, deverá ser 

ponderado no âmbito da alteração desta Portaria por parte do Governo.” 

A Vodafone comenda a determinação da ANACOM, urgindo-a, no âmbito das competências e 

atribuições de coadjuvação ao Governo, a assegurar um tratamento efetivamente equitativo entre 

a Dense Air e os restantes detentores de espectro na faixa 3,6 GHz. Assim, esta entidade terá de, 

inequivocamente, passar a suportar as taxas aplicáveis de acordo com o DUF, designadamente 

atenta a atualização da designação do serviço no título habilitante de “Broadband Wireless Access” 

para “serviços de comunicações eletrónicas terrestres acessíveis ao público”. 

  

8. Considerações finais 

Atento o supra exposto, a Vodafone urge a ANACOM a:  

(i) Proceder à declaração de caducidade ou revogação imediata do DUF atribuído à Dense Air, 

recuperando o espectro atribuído e disponibilizando-o no âmbito do leilão para a atribuição de 

DUF na faixa dos 3,6 GHz;  

(ii) Realizar as diligências indicadas em (i) acima previamente à tomada de uma decisão no 

contexto do Projeto de Regulamento do Leilão; 

(iii) Caso assim não entenda – e sem conceder – sanar os vícios de que padece o Projeto de 

Decisão, fundamentando adequadamente as opções propostas e assegurando um tratamento 

efetivamente equitativo entre a Dense Air e os restantes titulares de DUF na faixa dos 3,6 GHz 

no que às obrigações de desenvolvimento de rede e de acesso e pagamento de taxas devidas 

pela utilização do espectro respeita, bem como incluindo obrigações de utilização efetiva e 

eficiente das frequências.  

 

 

 

 

 

 


