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Versão não-confidencial/Non-confidential version 
 

Projeto de decisão sobre a designação da faixa dos 700Mhz para serviços de 
comunicações eletrónicas terrestres limitação do número de direitos de utilização de 

frequências a atribuir nas faixas dos 700Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 2,1Ghz, 2,6Ghz e 3,6Gghz e 
definição do respetivo procedimento de atribuição 

 
Draft decision regarding the 700 MHz band designation for earth electronic communications 
services limitation of the number of rights of use of frequencies to be assigned in the 700Mhz, 
900Mmhz, 1800Mmhz, 2.1Ghz, 2.6Ghz and 3.6Ghz and definition of their allocation procedure 

 
A Dense Air Portugal (doravante Dense Air) 
congratula-se com a consulta da ANACOM 
sobre o leilão multi-faixa que atribuirá 
espectro aos serviços 5G em Portugal. 
 
Tal como indicado na resposta à consulta 
“Alteração do direito de utilização de 
frequências da Dense Air Portugal e 
utilização futura da faixa de frequências 3,4-
3,8 GHz”, a Dense Air tem fortes 
preocupações quanto à intenção expressa 
da ANACOM de disponibilizar todos os 400 
MHz na faixa 3,4-3,8 GHz. Isso incluirá a faixa 
atualmente sob o Direito de Utilização de 
Frequências (DUF) da Dense Air no próximo 
procedimento de atribuição de frequências, 
o que implicará que o DUF, a partir de 5 de 
agosto de 2025, será disponibilizado no 
procedimento de atribuição de frequências 
planeado para 2020. 
 
Acredita-se firmemente que não é possível 
disponibilizar ao mercado a faixa sob o DUF 
da Dense Air antes que o direito de 
renovação da Dense Air seja considerado. 
Os direitos legítimos definidos na Lei das 
Comunicações Eletrónicas (artigo 33.º da Lei 
n.º 5/2004, 10 de fevereiro) associada ao DUF 
da Dense Air devem ser protegidos e não 
deve haver exceção para esse 
procedimento de renovação. A Dense Air 

Dense Air Portugal (hereinafter Dense Air) 
welcomes ANACOM’s consultation on the 
multi-band auction that will allocate 
spectrum for 5G services in Portugal.   
 
As stated in the response to the consultation 
”Amendment of Dense Air Portugal right to 
use frequencies and Future use of the 3.4-3.8 
GHz frequency band”, Dense Air have strong 
concerns over ANACOM’s expressed 
intension of making available all 400MHz in 
3.4-3.8 GHz band.  This would include the 
band currently under Dense Air’s RUF in the 
upcoming frequency allocation procedure, 
which implies the RUF from August 5, 2025 
onwards will be made available in the 
frequency allocation procedure planned in 
2020. 
 
 
 
It is firmly believed that it is not possible to 
make Dense Air’s RUF band available to the 
market before Dense Air’s right for renewal is 
considered.  The legitimate rights defined in 
the Portuguese Electronic Communication 
Law (article 33 of Law n.5/2004, 10th 
February) associated with Dense Air’s RUF 
must be protected and there should be no 
exception for this allocation procedure.  
Dense Air intends to request a renewal of the 
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pretende solicitar a renovação do DUF no 
momento em que se aproximar o termo de 
vigência, e somente nesse momento é que 
a ANACOM poderá tomar uma decisão 
relativa à renovação. 
 
A Dense Air constata que, de acordo com o 
quadro jurídico português, a ANACOM, 
enquanto autoridade administrativa, no 
desempenho dos seus deveres, está sujeita à 
Lei no que diz respeito aos princípios de 
igualdade, proporcionalidade, justiça, 
imparcialidade e boa fé, nos termos do 
artigo 266 da Constituição Portuguesa. 
 
Em primeiro lugar, todos os operadores 
móveis detentores de DUF válidos em 
Portugal tiveram os seus direitos renovados 
pela ANACOM. Consequentemente, pelo 
princípio da igualdade, a Dense Air acredita 
que o futuro pedido de renovação do seu 
DUF deve merecer o mesmo desfecho. 
 
[Confidencial – contém informação que 
constitui segredo de negócio] 
  
 
Além disso, uma decisão de não renovar o 
DUF da Dense Air contradiz o projeto de 
decisão da ANACOM onde esta declarou 
expressamente que a revogação 
antecipada do DUF da Dense Air é 
considerado um ato desproporcional. 
 
Se a Dense Air interpretou corretamente que 
a ANACOM está a disponibilizar o seu 
espectro no leilão, isso pode não ser 
compatível com a Lei e com o princípio da 
boa fé: O princípio da boa fé, na sua 
proteção da confiança, visa salvaguardar 
as entidades jurídicas contra ações 
injustificadamente imprevisíveis de 

RUF at the point when the expiration date 
approaches, and only at that point could a 
decision in regard to renewal be made by 
ANACOM.   
 
 
Dense Air notes that, in accordance with the 
Portuguese legal framework, ANACOM, as 
an Administrative Authority, when acting in 
performance of its duties, is subject to the 
Law with respect to principles of equality, 
proportionality, justice, impartiality and good 
faith, pursuant to article 266 of the 
Portuguese Constitution.   
 
Firstly, all Mobile Operators holding valid 
RUF’s in Portugal had their rights renewed by 
ANACOM.  Consequently, by the equality 
principle, Dense Air believes that the future 
request for renewing its RUF should merit the 
same outcome.   
 
 
[Confidencial – contains information that is 
a trade secret] 
   
  
Furthermore, a decision not to renew Dense 
Air’s RUF contradicts ANACOM’s draft 
decision that expressly stated that early 
revocation of Dense Air’s RUF is considered a 
disproportionate act.   
 
 
If Dense Air has correctly interpreted that 
ANACOM is placing its spectrum in the 
auction, this may not be consistent with the 
law and the principle of good faith: The 
principle of good faith, in its protection of 
trust, aims to safeguard legal entities against 
unjustifiably unpredictable actions by 
administrative entities with whom they relate.  
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entidades administrativas com as quais 
aquelas se relacionam. A Dense Air acredita 
que a decisão da ANACOM de revogação 
antecipada do DUF pode constituir uma 
frustração de confiança, na qual se apoia o 
investimento da Dense Air. Pelas razões 
expostas, a Dense Air acredita que essa 
decisão pode constituir uma violação da 
Lei. 
 
[Confidencial – contém informação que 
constitui segredo de negócio] 
 
 
As respostas da Dense Air, com base nos 
antecedentes descritos acima, são dirigidas 
apenas à faixa de 3,4-3,8 GHz, na qual a 
Dense Air detêm um DUF válido para 
fornecer serviços fixos e móveis. 
 
Os comentários e sugestões da Dense Air 
estão descritos abaixo nos pontos 
correspondentes ao Projeto de Decisão: 
 
Ponto 1.4: Faixas a disponibilizar no 
mercado. 
 
A ANACOM deve alterar a tabela 1 de 
forma a refletir o DUF detido pela Dense Air 
e a provável renovação que a Dense Air 
pretende solicitar em 2024, conforme o 
procedimento definido no artigo 33.º da Lei 
das Comunicações Eletrónicas. A Dense Air 
detém um DUF válido para 100MHz nas 
Zonas 1 e 2 e 55MHz nas Zonas 3 a 8, 
confirmada pelo Projeto de Decisão da 
ANACOM de 22 de outubro, conforme 
definido em “Alteração do direito da Dense 
Air Portugal de usar frequências e uso futuro 
do banda de frequência 3,4-3,8GHz”. 
 

Dense Air believes that ANACOM’s decision 
of anticipated revocation of the RUF may 
constitute a frustration of trust, in which 
Dense Air’s investment relied upon.  For the 
reasons stated, Dense Air believes that such 
a decision may constitutes a breach of law.   
 
 
 
 
[Confidencial – contains information that is 
a trade secret] 
 
 
Dense Air’s responses, based on the 
background described above, are focused 
only on the 3.4-3.8 GHz band, where Dense 
Air has a valid RUF for providing fixed and 
mobile services. 
 
Dense Air’s comments and suggestions are 
stated below against the relevant section in 
the Draft Consultation : 
 
Section 1.4: Frequency bands to be 
provided.   
 
ANACOM should amend table 1 to reflect 
the RUFs that Dense Air holds, and the likely 
renewal that Dense Air intends to request in 
2024, as per the process defined in article 33 
of the Electronic Communications Law.  
Dense Air holds valid RUFs for 100 MHz in 
Regions 1 and 2, and 55 MHz in Regions 3-8, 
confirmed by ANACOM’s Draft Decision on 
22nd October, as defined in “Amendment of 
Dense Air Portugal right to use frequencies 
and Future use of the 3.4-3.8 GHz frequency 
band”.   
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A tabela necessita de ser alterada de forma 
a mostrar claramente que 20 x 20 MHz não 
representa o espectro que pode ser 
atribuído na faixa de 3,4-3,8 GHz, pois o DUF 
detido pela Dense Air deve ser excluído das 
faixas de frequência a disponibilizar. 
 
 
Esta tabela deve refletir o DUF que a Dense 
Air detém da mesma forma que representa 
o espectro disponível noutras faixas, detidos 
por outros operadores. A Dense Air observa 
que outros operadores também possuem 
DUFs que estão sujeitos a renovação em 
diferentes datas no futuro. Por conseguinte, 
solicita-se à ANACOM que modifique a 
tabela para refletir que apenas 15 x 20 MHz 
estarão disponíveis para atribuição no 
momento e que 45 MHz nas Zonas 3 a 8 
podem estar sujeitos a diferentes 
disposições, dependendo da conceção do 
leilão e do procedimento de atribuição 
sugerido pela ANACOM; que é baseado em 
lotes de 20 MHz. 
 
No Anexo A desta resposta, a Dense Air 
documentou os DUF mantidos por outros 
operadores que são renováveis sob o 
mesmo procedimento que o DUF da Dense 
Air na faixa dos 3,4-3,8 GHz. O procedimento 
de atribuição terá de ser consistente e não 
deve constituir uma solução especial ou 
diferente para as faixas de 3,4-3,8 GHz do 
que aquele para as faixas de 900 MHz, 1800 
MHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz. 
 
 
Ponto 1.5.6: Faixa dos 3,6 GHz (3,4-3,8 GHz) 
 
A Dense Air gostaria que a ANACOM tivesse 
em consideração que o DUF detido pela 
Dense Air (ICP-ANACOM 04/2010) é uma 

The table needs to be amended to clearly 
show that 20 x 20 MHz does not represent the 
spectrum that can be allocated in the 3.4-3.8 
GHz band, as RUFs held by Dense Air should 
be excluded from the available frequency 
bands.   
 
 
This table should reflect the RUFs that Dense 
Air holds in the same fashion that it represents 
the available spectrum in other bands, held 
by other operators.  Dense Air notes that 
other operators also have RUFs that are 
subject to renewal at various dates in the 
future.  It is therefore requested  that 
ANACOM modify the table to reflect that 
only 15 x 20 MHz is available for allocation at 
this time, and that 45 MHz in regions 3-8 may 
be subject to different arrangements, 
depending on the auction design and the 
allocation procedure suggested by 
ANACOM; which is based on 20 MHz lots.   
 
 
 
In Appendix A of this response Dense Air has 
documented the RUFs held by other 
operators that are renewable under the 
same procedure as Dense Air’s RUF in 3.4-3.8 
GHz.  The allocation procedure needs to be 
consistent and should not constitute a 
special or different arrangement for 3.4-3.8 
GHz than for 900 MHz, 1800 MHz, 2.1 GHz and 
2.6 GHz bands.   
 
 
 
Section 1.5. 6: 3.6 GHz band (3.4-3.8 GHz) 
 
Dense Air would like ANACOM to note that 
the RUFs held by Dense Air (ICP-ANACOM 
04/2010) are BWA licenses and permit Fixed, 
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licença BWA que permite serviços fixos, 
nómadas e móveis sendo 
tecnologicamente neutra. 
 
O DUF da Dense Air vigora até 2025 tendo a 
Dense Air decidido reduzir o espectro por si 
detido para 100 MHz nas Zonas 1 e 2 e para 
55 MHz nas Zonas 3 a 8. A Dense Air 
concordou com a alteração da faixa, onde 
o seu DUF é reconfigurado na faixa 3,4-3,8 
GHz de forma contígua e, posteriormente, 
geridos nas condições estabelecidas na 
Decisão 2008/411/CE, conforme alterada 
pela Decisão 2019/235/UE. 
 
De notar que, em 2024, conforme determina 
a Lei de Comunicações Eletrónicas, a Dense 
Air solicitará uma renovação do seu DUF por 
pelo menos mais 10 anos; pelo que, acredita 
que o DUF da Dense Air deve ser excluído da 
parte geral do leilão multi-banda. Por esse 
motivo, podem ser necessárias soluções 
especiais para os 45MHz (3455-3500 MHz) nas 
Zonas 3 a 8. A decisão da Dense Air de 
reduzir seu espectro de acordo com o DUF 
permitirá a atribuição eficiente de 3,4-
3,8GHz aos operadores e promoverá a 
rápida implementação  de serviços 5G em 
Portugal. 
 
3. 2: Dimensão dos lotes a disponibilizar   
 
A Dense Air observa que a ANACOM propõe 
leiloar o espectro em 3,4-3,76 GHz com base 
em lotes nacionais de 20 MHz. Esta proposta 
não é viável por várias razões. 
 
1) O DUF da Dense Air cobre 3,4-3,5 GHz e 
não pode ser leiloado. A Dense Air pretende 
solicitar uma renovação da sua atribuição 
em 2024 quando o DUF expirar. 
 

Nomadic and Mobile services on a 
technology neutral basis.   
 
 
Dense Air’s RUF runs to 2025 and Dense Air 
have decided to reduce its spectrum 
holding to 100 MHz in Regions 1 and 2 and 55 
MHz in Regions 3-8.  Dense Air agreed to the 
band modification where its RUFs are 
reconfigured in 3.4-3.8 GHz on a contiguous 
basis and in future managed under the 
conditions of the Decision 2008/411/EC, as 
amended by Decision 2019/235/EU.   
 
 
Please note that in 2024, as per Electronic 
Communication Law, Dense Air will request a 
renewal of its RUF for at least another 10 
years, it therefore believes that Dense Air’s 
RUF should be excluded from the general 
part of the multi-band auction. For this 
reason, special arrangements may be 
required for the 45 MHz (3455-3500 MHz) in 
Regions 3-8.  Dense Air’s decision to reduce 
its RUF spectrum held will enable the efficient 
allocation of 3.4-3.8 GHz to operators and 
promote the rapid deployment of 5G 
services in Portugal.   
 
 
3.2: Size of lots to be available 
 
Dense Air notes that ANACOM proposes to 
auction the spectrum in 3.4-3.76 GHz based 
on 20 MHz national lots.  This proposal is not 
viable for several reasons.   
 
1) Dense Air RUF cover 3.4-3.5 GHz and 
cannot be auctioned.  Dense Air intends to 
request a renewal on its allocation in 2024 
when the RUF expires.   
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2) A Dense Air mantém o espectro regional 
em 3,400-3455 MHz nas Zonas 3 a 8 e, 
portanto, uma atribuição de 20 MHz de 
âmbito nacional não é possível. Além disso, 
a atribuição que a Dense Air detém na sub-
faixa de 3,4-3,5 GHz é baseada num raster 
de 5 MHz. 
 
Portanto, um leilão desse espectro regional 
não pode ser disponibilizado fazendo uso de 
lotes de 20 MHz. 
 
A Dense Air também tem comentários 
específicos sobre o Projeto de Decisão 
(ponto 7): 
 
A Dense Air apoia totalmente a decisão da 
ANACOM de adotar a Decisão 2008/411/CE, 
com a redação que lhe foi dada pela 
Decisão 2019/235/UE. 
 
De acordo com os comentários ao ponto 
3.2, a dimensão dos lotes em 3,4-3,5 GHz não 
pode ser baseada em lotes 20 MHz, pois o 
DUF existente da Dense Air é baseado numa 
raster de 5 MHz. No entanto, 20 MHz é 
adequado para atribuições nacionais 
baseadas em lotes de 20 MHz entre 3500-
3760 MHz. 
 
A Dense Air aceita as atribuições regionais 
propostas em 3760-3800 MHz e apoia a 
decisão proposta de coordenação com os 
serviços existentes. 
 
A Dense Air concorda que a faixa 3,4-3,8 
GHz deve ser removido do QNAF como uma 
classificação BWA, mas observa que a 
classificação BWA existente é neutra em 
termos de tecnologia e permite serviços 
Fixos, Nómadas e Móveis. A adoção da 

2) Dense Air holds regional spectrum in 3400-
3455 MHz in Regions 3-8 and therefore a 20 
MHz allocation on a national basis is not 
possible.  In addition, the allocation Dense Air 
has in the 3.4-3.5 GHz sub-band is based on 
a 5 MHz raster.   
 
 
Therefore, an auction of this regional 
spectrum cannot be executed using 20 MHz 
lots. 
 
Dense Air also has specific comments on 
Draft Decision (section 7): 
 
 
Dense Air fully supports ANACOM’s decision 
to adopt Decision 2008/411/EC, as amended 
by Decision 2019/235/EU.   
 
 
As per the comments on Section 3.2, the size 
of lots in 3.4-3.5 GHz cannot be based on 20 
MHz as Dense Air’s existing RUF is based on a 
5 MHz raster.  20 MHz is however suitable for 
national allocations based on 20 MHz lots 
from 3500-3760 MHz 
 
 
 
Dense Air acknowledges the proposed 
regional allocations in 3760-3800 MHz and 
support the proposed decision for 
coordination with existing services.   
 
Dense Air agrees that 3.4-3.8 GHz should be 
removed from the NFAP as a BWA 
classification, but notes the existing BWA 
classification is both technology neutral and 
enables Fixed, Nomadic and Mobile 
Services.  The adoption of Decision (EU) 
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Decisão (UE) 2019/235 que altera a Decisão 
2008/411 / CE é apropriada. 
 
O número de DUFs disponíveis para 
atribuição na faixa de 3,4-3,8 GHz está 
indicado incorretamente. Existem apenas 13 
DUFs disponíveis na faixa 3,4-3,76 GHz, uma 
vez que a Dense Air já detém um DUF na 
faixa 3,4-3,5 GHz. 
 
Para além do acima referido, a Dense Air 
tem os seguintes comentários relativos ao 
anexo do Projeto de Decisão. 
 
1 – Ponto III. 1. - Limites à aquisição de 
espetro (Spectrum caps) 
 
A Dense Air acredita que a ANACOM deve 
restringir a quantidade e o tipo de espectro 
que cada operador pode adquirir no Leilão 
para garantir que os novos operadores no 
mercado português não sejam impactados 
negativamente. Essa restrição deve 
considerar limites com base nos direitos 
existentes e no novo espectro disponível no 
Leilão. 
 
A Dense Air propõe que a quantidade de 
espectro que cada MNO possa adquirir na 
faixa de 3,4-3,8 GHz seja limitada a 100 MHz. 
Essa é a quantidade recomendada para o 
5G em 3,4-3,8 GHz pela GSMA e outras 
entidades e corresponde ao estado da 
infraestrutura 5G e das tecnologias da UE 
disponíveis no mercado. 
 
 
2 – Ponto III.2. - Condições associadas à 
atribuição e utilização do espectro  
 
As implementações 5G na faixa de 3,4-3,8 
GHz geralmente são dirigidas à capacidade 

2019/235 amending Decision 2008/411/ EC is 
appropriate.   
 
The number of RUFs available for allocation 
in 3.4-3.8 GHz is incorrectly stated.  There are 
only 13 RUFs applicable in 3.4-3.76 GHz, as 
Dense Air already holds RUFs in 3.4-3.5 GHz.  
 
 
 
In addition, Dense Air has the following 
comments on the attachment to the 
Consultation Draft.   
 
1 - Section III.  1 - Spectrum Caps Limits 
 
 
Dense Air believes that ANACOM should 
restrict the amount and type of spectrum 
each operator can acquire in the Auction to 
ensure that new entrants into the Portuguese 
market are not negatively impacted.  This 
restriction should consider limits based on 
existing holdings and new spectrum 
available in the Auction.    
 
 
Dense Air proposes that the amount of 
spectrum each MNO is able to acquire in 3.4-
3.8 GHz band is limited to 100 MHz.  This is the 
amount recommended for 5G in 3.4-3.8 GHz 
by the GSMA and other bodies and matches 
the state of 5G infrastructure and UE 
technologies available in the market.   
 
 
 
2 – Section III.2. - Obligations associated with 
the spectrum allocation and use 
 
5G Deployments in 3.4-3.8 GHz band are 
typically capacity driven and deployed on a 
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instalada e implementadas com base em 
“hotspots”. As obrigações de 
implementação  baseadas em cobertura 
específica ou numa totalidade de 
localizações não são métricas úteis para 
determinar o valor do uso. 
 
Cabe destacar nenhuma obrigação de 
implementação foi especificada 
anteriormente nos leilões de 2010, conforme 
o Regulamento 427/2009. 
 
Portanto, a Dense Air acredita que não é 
aplicável a imposição de obrigações de 
implementação  entre 3,4 e 3,8 GHz. 
 
 
3 – Ponto III.3. Preços de Reserva 
 
A Dense Air acredita que a ANACOM deve 
fixar o preço de reserva do espectro a um 
preço médio em euro de 0,01c (euro) por 
MHz/Pop. Isso é baseado no preço de 
reserva típico usado por outros reguladores 
europeus. Ver Anexo B. 
 

hotspot basis.  Rollout obligations based on 
specific coverage or based on a total of sites 
are not useful metrics to determine the value 
of use.   
 
 
 
It should also be noted that no rollout 
obligations have been previously specified in 
the auction in 2010, as per Regulation 
427/2009.   
 
Dense Air therefore believes that is it not 
applicable to apply coverage obligations in 
3.4-3.8 GHz.   
 
 
3 – Section III. 3.  Reservation Prices 
 
Dense Air believes that ANACOM should set 
the reserve price for the spectrum at a euro 
average price of 0.01c (euro) per MHz/Pop.  
This is based on the typical reserve price used 
by other European regulators.  See Appendix 
B. 
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Anexo A 

 

• Renovações dos Direitos de Utilização de Frequências, nomeadamente das renovações 

obtidas pelos operadores móveis em Portugal (MEO, NOS e VODAFONE). 

 

De acordo com as últimas informações disponíveis, não há registo de qualquer recusa da 

ANACOM em renovar uma licença. Segundo os registos públicos da ANACOM, esta 

autoridade concedeu Títulos de Utilização de Frequências a nove entidades. Desses títulos, 

apenas dois atingiram o prazo de vencimento inicial e os titulares correspondentes solicitaram, 

um ano antes do vencimento, a renovação concedida pela ANACOM. Um desses casos é a 

Licença FWA 7/2006 concedida à MEO, que foi renovada pela ANACOM por um período de 

dez anos após o pedido apresentado pela MEO. O outro caso foi a licença concedida à 

REPART - Sistemas de Comunicação de Recursos Partilhados, S.A. para utilização de 

frequências cujo prazo inicial expirou em 21 de março de 2009 e foi renovada por um período 

de 15 anos após a solicitação apresentada pela empresa. Nos dois casos, o procedimento 

de renovação foi submetido a uma audiência prévia do titular (respetivamente, MEO e 

REPART) e ao procedimento geral de consulta, onde todos os interessados são convidados a 

apresentar seus argumentos a respeito da decisão a ser tomada pela ANACOM sobre a 

renovação. 

 

Existem outros três casos (MEO, VODAFONE e NOS) nos quais as licenças iniciais, todas 

concedidas em 9 de março de 2012, cobrindo várias faixas, e o prazo inicial de cada licença 

para a faixa de 2100 MHz expirou em 11 de janeiro de 2016. Por meio de uma alteração a 

cada licença, datada de 17 de novembro de 2015, as licenças para essas faixas foram 

prorrogadas até 21 de abril de 2018. Posteriormente, por meio de uma nova alteração em 

cada licença, datada de 18 de fevereiro de 2016, as licenças para essas faixas foram 

prorrogadas até 21 de abril de 2033 (ou seja, por mais 15 anos).  

 

Nos demais casos, o período de validade inicial das licenças ainda está pendente. 

 

Na tabela abaixo, detalhamos o âmbito e a validade das licenças dos operadores móveis 

portugueses. 

 

 

 



10 
 

Operadores de 

Redes Móveis 

Direitos de utilização de frequências para serviços de comunicações 

eletrónicas terrestres 

NOS 

 

Título ANACOM n.º 01/2012 

• Os direitos de utilização, no território nacional, de 2 x 7.8 MHz na faixa 

de 900 MHz (880-915 MHz / 925-960 MHz) e de 2 x 6 MHz na faixa de 

1800MHz (1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz) para os sistemas identificados 

no anexo da Decisão 2009/766/CE, alterado pela Decisão 2011/251/EU e 

de 2 x 15 MHz na subfaixa 1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz, na faixa de 

frequências dos 2100 MHz, para o sistema Universal Mobile 

Telecommunications System (UMTS)- válido até 2033. 

• O direito de utilização, no território nacional, de 2 x 10 MHz na faixa de 

frequências dos 800 MHz (790-862 MHz), nos termos previstos no 

Regulamento do Leilão - válido até 2027; 

• O direito de utilização, no território nacional, de 2 x 14 MHz na faixa de 

frequências dos 1800 MHz (1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz), nos termos 

previstos no Regulamento do Leilão - válido até 2027; 

• O direito de utilização, no território nacional, de 2 x 20 MHz na faixa de 

frequências dos 2,6 GHz (2500-2690 MHz), nos termos previstos no 

Regulamento do Leilão - válido até 2027.  

MEO/ALTICE 

 

Título ANACOM n.º 02/2012 

 

• O direito de utilização, no território nacional, de 2 x 8 MHz na faixa de 

900 MHz (880-915 MHz / 925-960 MHz) e de 2 x 6 MHz na faixa de 1800MHz 

(1710-1785 MHz/1805-1880 MHz) para os sistemas identificados no anexo 

da Decisão 2009/766/CE, alterado pela Decisão 2011/251/EU e de 2 x 20 

MHz na subfaixa 1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz e de 5 MHz de espectro 

não emparelhado compreendido na subfaixa 1900-1920 MHz, ambas na 

faixa de frequências dos 2100 MHz, para o sistema Universal Mobile 

Telecommunications System (UMTS)- válido até 2033; 
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• O direito de utilização, no território nacional, de 2 x 10 MHz na faixa de 

frequências dos 800 MHz (790-862 MHz), nos termos previstos no 

Regulamento do Leilão - válido até 2027; 

 

• O direito de utilização, no território nacional, de 2 x 14 MHz na faixa de 

frequências dos 1800 MHz (1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz), nos 

termos previstos no Regulamento do Leilão- válido até 2027; 

 

• O direito de utilização, no território nacional, de 2 x 20 MHz na faixa de 

frequências dos 2,6 GHz (2500-2690 MHz), nos termos previstos no 

Regulamento do Leilão - válido até 2027.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VODAFONE 

 

Título ANACOM n.º 03/2012 

 

• Os direitos de utilização, no território nacional, de 2 x 8 MHz na 

faixa de frequências dos 900 MHz (880-915 MHz / 925-960 MHz) e de 2 x 6 

MHz na faixa de frequências dos 1800 MHz (1710-1785 MHz / 1805-1880 

MHz) para os sistemas identificados no anexo da Decisão 2009/766/CE, 

alterado pela Decisão 2011/251/EU, e de 2 x 20 MHz na subfaixa 1920- 

1980 MHz / 2110-2170 MHz e de 5 MHz de espectro não emparelhado 

compreendido na subfaixa 1900-1920 MHz, ambas na faixa de 

frequências dos 2100 MHz, para o sistema Universal Mobile 

Telecommunications System (UMTS)Os direitos de utilização no território 

nacional de 2 x 8 MHz na faixa de 900 MHz (880-915 MHz / 925-960 MHz) e 

frequências de 2 x 6 MHz, na faixa de frequência de 1800 MHz (1710-1785 

MHz/1805-1880 MHz) para os sistemas identificados no anexo da Decisão 

2009/766/CE, Decisão 2011/251/UE e 2 x 20 MHz na sub-faixa 1920-1980 

MHz/2110-2170 MHz e 5 MHz não emparelhados subfaixa do espectro de 

1900-1920 MHz, ambas na faixa de frequências de 2100 MHz, de acordo 

com as condições identificadas na Decisão de Execução 2012/688/ UE 

da Comissão - válido até 2033; 

 

• O direito de utilização, no território nacional, de 2 x 10 MHz na faixa de 

frequências dos 800 MHz (790-862 MHz), nos termos previstos no 

Regulamento do Leilão- válido até 2027; 
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• O direito de utilização, no território nacional, de 2 x 5 MHz na faixa de 

frequências dos 900 MHz (880-890 MHz / 925-935 MHz), nos termos 

previstos no Regulamento do Leilão- válido até 2027; 

 

• O direito de utilização, no território nacional, de 2 x 14 MHz na faixa de 

frequências dos 1800 MHz (1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz), nos 

termos previstos no Regulamento do Leilão - válido até 2027; 

 

• O direito de utilização, no território nacional, de 2 x 20 MHz e de 

25 MHz de espectro não emparelhado na faixa de frequências dos 2,6 

GHz (2500-2690 MHz), nos termos previstos no Regulamento do Leilão - 

válido até 2027. 
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Appendix A 

 

• Rights of Usage of frequencies, in particular the renewals obtained by MNOs operators 

in Portugal (MEO, NOS and VODAFONE). 

 

As per the last available information, there is no record of any ANACOM’s refusal to renew a 

licence. According to the ANACOM’s public records, this authority has granted Titles to Use 

Frequencies to nine entities. Of these titles, only two reached their initial expiry date and the 

corresponding holders have, one year before such expiry, applied for the renewal, which has 

been granted by ANACOM. One of such cases is the FWA Licence 7/2006 granted to MEO, 

which has been renewed by ANACOM for a period of ten years following the application filed 

by MEO. The other case was the licence granted to REPART – Sistemas de Comunicação de 

Recursos Partilhados, S.A. for use of frequencies whose initial term expired on 21 March 2009 

and has been renewed for a period of 15 years following the request submitted by the 

company. On both cases, the renewal procedure was subject to prior hearing of the titleholder 

(respectively, Meo and Repart) and to the general consultation procedure, where all 

stakeholders are invited to give their arguments regarding the decision to be taken by Anacom 

on the renewal. 

 

There are other three cases (MEO, VODAFONE and NOS) in which the initial licences, all 

granted on 9 March 2012, covered several bands, and the initial term of each licence for the 

2100 MHz band expired on 11 January 2016.  By means of an amendment to each licence, all 

dated 17 November 2015, the licences for such band were extended up to 21 April 2018. 

Subsequently, by means of a new amendment to each licence, all dated 18 February 2016, 

the licences for such band were further extended up to 21 April 2033 (i.e. for further 15 years).  

 

In all the remaining cases, the initial validity period of the licences is still pending.    

 

In the table below, we detail the Portuguese MNO’s licenses scope and validity. 

 

MNO 
Usage Rights of frequencies for terrestrial electronic communications 
services 

NOS 

 
Anacom Title n.º 01/2012 
 
• The 2 x 7.8 MHz rights of use in the national territory in the range of 900 MHz 

(880-915 MHz / 925-960 MHz) and 2 x 6 MHz in the 1800 band MHz (1710-1785 
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MHz / 1805-1880 MHz) for the identified systems in the Annex to Decision 
2009/766 / EC, as amended by Decision 2011/251 / EU and 2 x 15 MHz in the 
1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz subrange, in the 2100 MHz frequencies, 
according to the conditions identified in Commission Implementing Decision 
2012/688/EU -  valid until 2033. 

 
• The right of use within the national territory of 2x10 MHz in the 800 MHz (790-

862 MHz), in accordance with the provisions of Auction Regulation – valid 
until 2027; 

 
• The right of use within the national territory of 2x14 MHz in the 1800 MHz (1710-

1785 MHz/1805-1880 MHz) in accordance with the Auction Regulation - valid 
until 2027; 

 
• The right of use within the national territory of 2x20 MHz in the 2.6 GHz (2500-

2690 MHz), in accordance with the provisions of Auction Regulation - valid 
until 2027.  

MEO/ALTICE 

 
Anacom Title n.º 02/2012 
 
• The rights of use within the national territory of 2x8 MHz in the range of 900 

MHz (880-915 MHz/925-960 MHz) and 2x6 MHz in the 1800 MHz band (1710-
1785 MHz/1805-1880 MHz) for identified systems in the Annex to Decision 
2009/766/EC, as amended by Decision 2011/251/EU and 2x20 MHz on the 
1920-1980 MHz/2110-2170 MHz subrange and 5 MHz unpaired spectrum 
comprised in the 1900-1920 MHz sub-range, both in the 2100 MHz frequency 
range, according to the conditions identified in Commission Implementing 
Decision 2012/688/EU – valid until 2033; 

 
• The right of use within the national territory of 2x10 MHz in the 800 MHz (790-

862 MHz), in accordance with the provisions of Auction Regulation – valid 
until 2027; 

 
• The right of use within the national territory of 2x14 MHz in the 1800 MHz (1710-

1785 MHz/1805-1880 MHz) in accordance with the Auction Regulation - valid 
until 2027; 

 
• The right of use within the national territory of 2x20 MHz in the 2.6 GHz (2500-

2690 MHz), in accordance with the provisions of Auction Regulation - valid 
until 2027.  
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VODAFONE 

Anacom Title n.º 03/2012 
 
• The rights of use within the national territory of 2 x 8 MHz in the range of 900 

MHz (880-915 MHz / 925-960 MHz) and 2 x 6 MHz frequencies, in the 1800 MHz 
frequency range (1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz) for the systems identified 
in the Annex to Decision 2009/766 / EC, Decision 2011/251 / EU, and 2 x 20 
MHz in the sub-band 1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz and 5 MHz unpaired 
spectrum 1900-1920 MHz sub-range, both in the range of 2100 MHz 
frequencies , according to the conditions identified in Commission 
Implementing Decision 2012/688/EU – valid until 2033; 
 

• The right of use within the national territory of 2 x 10 MHz in the 800 MHz (790-
862 MHz), in accordance with the provisions of Auction Regulation – valid 
until 2027; 

 
• The right of use within the national territory of 2 x 5 MHz in the 900 MHz (880-

890 MHz / 925-935 MHz), in accordance with Auction Regulation – valid until 
2027; 

 
• The right of use within the national territory of 2 x 5 MHz in the 900 MHz (880-

890 MHz / 925-935 MHz), in accordance with Auction Regulation valid until 
2027; 

 
• The right of use within the national territory of 2 x 14 MHz in the 1800 MHz 

(1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz) in the following terms set forth in the 
Auction Regulations valid until 2027; 

• The right of use within the national territory of 2 x 20 MHz and 25 MHz 
unpaired spectrum in the 2.6 GHz 2690 MHz), pursuant to the Auction 
Regulation valid until 2027; 
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