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Versão não confidencial/Non-confidential version 

Consulta sobre a alteração do DUF detido pela Dense Air Portugal 

e futura utilização da faixa 3,4-3,8 GHz 

Consultation on amendment of Dense Air Portugal right to use frequencies 

and Future use of the 3.4-3.8 GHz frequency band 

Alteração ao direito de utilização de 

frequências da Dense Air Portugal (DUF) em 

Portugal 

A Dense Air Portugal (doravante Dense Air) 

congratula-se com o projeto de decisão da 

ANACOM sobre a alteração do seu direito 

de utilização de frequências (doravante 

DUF) e utilização futura da faixa dos 3,4-3,8 

GHz em Portugal.  

A Dense Air congratula-se pelo facto da 

ANACOM reconhecer a validade do DUF da 

Dense Air na faixa dos 3,4-3,8GHz (título ICP-

ANACOM 04/2010), título decorrente do 

procedimento para atribuição de DUF para 

o Acesso de Banda Larga Via Rádio (BWA),

de acordo com o Regulamento 427/2009.

A Dense Air apoia plenamente a iniciativa 

da ANACOM de promover o processo de 

preparação de Portugal para o 5G e a 

reconfiguração do DUF da Dense Air, 

amplamente discutido nos últimos 18 meses. 

A Dense Air concorda que o espectro de 3,4-

3,8 GHz possui um valor significativo para a 

implementação do 5G na Europa e no 

mundo e que é importante que o 

Amendment to Dense Air Portugal’s Right of 

Use of Frequencies (RUF) in Portugal 

Dense Air Portugal (hereinafter Dense Air) 

welcomes ANACOM’s draft Decision on the 

amendment of its right to use of frequencies 

(hereinafter RUF) and future use of the 3.4-3.8 

GHz band in Portugal.  

Dense Air is pleased that ANACOM 

recognizes the validity of Dense Air’s RUF in 

the 3.4-3.8 GHz band (title ICP-ANACOM 

04/2010), title deriving from the allocation 

procedure for the allocation of DUF for 

Broadband Wireless Access (BWA), in 

accordance with Regulation 427/2009. 

Dense Air fully supports ANACOM’s initiative 

to promote Portugal's preparation process 

for 5G and the reconfiguration of Dense Air’s 

RUF; discussed extensively over the last 18 

months.  Dense Air agrees that 3.4-3.8 GHz 

spectrum has significant value for 5G 

deployment in Europe and Worldwide and 

that it is important the allocation procedure 

is initiated as soon as possible.  Dense Air will 
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procedimento de atribuição de frequências 

seja iniciado o mais rapidamente possível. A 

Dense Air fornecerá serviços diferenciados 

de telecomunicações em Portugal 

utilizando eficientemente o seu DUF na faixa 

de 3,4-3,8 GHz e as suas implementações 

contribuirão para a atualização do 

ambiente de rede e a melhoria da 

qualidade da experiência dos utilizadores 

finais em Portugal. 

 

No que diz respeito ao projeto de decisão 

da ANACOM sobre a alteração do DUF, a 

Dense Air concorda que a 

desfragmentação e reconfiguração da 

faixa de 3,4-3,8 GHz, incluindo a parte da 

faixa atribuída à Dense Air, é necessária 

para fornecer serviços de comunicação de 

alta velocidade e garantir a disponibilidade 

de maiores blocos de espectro contíguo 

para o 5G NR. A Dense Air confirma a sua 

aceitação da prevista atribuição de faixa 

apresentada pela ANACOM, 

especificamente a atribuição de 3,4-3,5 GHz 

no extremo inferior da faixa. 

 

A Dense Air apoia plenamente a decisão da 

ANACOM de adotar a Decisão de 

Execução (UE) 2019/235 da Comissão, que 

altera a Decisão 2008/411/CE, ao abrigo do 

qual o DUF da Dense Air Portugal foi emitido 

em 2010. 

 

A Dense Air regista que reduziu, a 

quantidade total de espectro por si detida 

sem qualquer compensação, a fim de 

provide differentiated telecommunication 

services in Portugal by efficiently utilizing its 

RUF in the 3.4-3.8GHz band and its 

deployments will contribute to upgrading the 

network environment and improving the 

quality of experience of end users in 

Portugal. 

 

 

 

 

Regarding ANACOM’s draft decision on the 

RUF amendment, Dense Air agrees that the 

defragmentation and reconfiguration of the 

3.4-3.8 GHz band, including Dense Air’s 

allocated portion of the band, is necessary 

to deliver efficient high-speed 

communication  services and ensure the 

availability of larger contiguous spectrum 

blocks for 5G New Radio (5G NR).  Dense Air 

confirms its acceptance of the revised band 

assignment presented by ANACOM, 

specifically the allocation at 3.4-3.5 GHz in 

the lower part of the band. 

 

 

Dense Air fully supports ANACOM’s decision 

to adopt Commission Implementing Decision 

(EU) 2019/235 amending Decision 2008/411/ 

EC under which Dense Air’s RUF was issued in 

2010. 

 

 

Dense Air notes that it has reduced its total 

amount of spectrum without any 

compensation in order to make additional 
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disponibilizar espectro adicional para o 

planeado procedimento de atribuição de 

frequências da ANACOM na faixa de 3,4 a 

3,8 GHz. A redução de 25% que aprovámos 

foi muito difícil, e a Dense Air quer deixar 

muito claro que a nossa decisão se baseia 

no forte desejo da Dense Air em contribuir 

para as futuras telecomunicações 5G em 

Portugal, bem como para as atualizações 

da infraestrutura de rede. A decisão da 

Dense Air foi motivada por um espírito de 

cooperação em relação aos objetivos da 

ANACOM, uma vez que pretende a usar o 

seu DUF para prestar serviços de alta 

velocidade e de alta qualidade, de forma 

estável e contínua, com os operadores 

portugueses e aos seus utilizadores finais. A 

referida redução permite à ANACOM 

atribuir a quantidade de espectro 

recomendada para o 5G na faixa dos 3,4-

3,8 GHz, conforme definido pela GSMA1 e 

por outros organismos europeus. A Dense Air 

reitera que a sua decisão de devolver parte 

do espectro sob o seu DUF sem qualquer 

compensação, também se baseia na 

expectativa de que o ambiente de 

negócios estável e contínuo, necessário 

para o investimento, seja agora 

razoavelmente garantido pela ANACOM, 

uma vez que isso serve o interesse público 

português e a melhoria futura dos serviços 

de telecomunicações. 

 

spectrum available for ANACOM’s planned 

frequency allocation procedure in the 3.4-

3.8GHz band. The 25% reduction we 

approved was a very difficult one, and 

Dense Air wants to make it very clear that our 

decision is based upon Dense Air’s strong 

desire to contribute to Portugal's 5G future 

telecommunications and upgrades of 

network infrastructure. Dense Air’s decision is 

in a cooperative spirit to align with 

ANACOM’s objectives as it intends using the 

RUF to provide high-speed and high-quality 

services on a stable and continuous basis 

with Portuguese operators and their end-

users.  The reduction permits ANACOM to 

allocate the recommended amount for 5G 

in 3.4-3.8 GHz as defined by the GSMA2 and 

other European bodies.  Dense Air reiterates 

that its decision to return a part of its RUF 

without compensation is also based upon 

the expectation that the stable and 

continuous business environment required for 

investment is now reasonably assured by 

ANACOM, as this serves the Portuguese 

public interest and the future improvement 

of telecommunications services. 

  

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.gsma.com/spectrum/5g-spectrum-guide/ 
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Tratamento futuro do DUF da Dense Air 

 

Embora a Dense Air apoie o plano da 

ANACOM de reconfigurar e desfragmentar 

o espectro existente da Dense Air, esta 

alteração não pode afetar o direito de 

solicitar uma renovação do DUF em 2025. A 

Dense Air não pode e não apoia qualquer 

atribuição do DUF por si detido num 

processo de atribuição de frequências em 

2020. 

 

A Dense Air muito aprecia  a clara 

confirmação da ANACOM de que o DUF 

existente da Dense Air é válido. Enquanto 

alguns terceiros argumentaram que a 

ANACOM deveria revogar o DUF da Dense 

Air, esta acredita que qualquer argumento 

desse tipo não tem fundamento e 

desconsidera completamente a Lei de 

Comunicações Eletrônicas existente (Lei nº 

5/2004, de 10 de fevereiro). A Dense Air 

congratula-se, portanto, com o julgamento 

justo e justificável da ANACOM e 

desconsidera as alegações infundadas de 

terceiros. 

 

 

Além disso, a ANACOM declarou que 

planeia disponibilizar todos os 400 MHz na 

faixa de 3,4-3,8 GHz, incluindo os blocos 

atualmente sob o DUF da Dense Air, no 

próximo procedimento de atribuição de 

frequências. Isso implica que o DUF após 5 

 

 

Future treatment of Dense Air’s RUF 

 

While Dense Air supports ANACOM’s plan to 

reconfigure and defragment Dense Air’s 

existing spectrum, this change cannot 

impact the right to request a renewal of the 

RUF in 2025.  Dense Air cannot and does not 

support any allocation of the RUF held by 

Dense Air in an allocation process in 2020.   

 

 

 

Dense Air greatly appreciates ANACOM’s 

clear confirmation that Dense Air’s existing 

RUF is valid.  Whilst some third parties argued 

that ANACOM should revoke Dense Air’s RUF, 

Dense Air believes that any such argument 

has no basis and completely disregards the 

existing Electronic Communications Law 

(Law n.  5/2004, of February 10).  Dense Air 

therefore welcomes ANACOM’s judgement 

that is fair and justifiable and disregards 

baseless claims from third parties. 

 

 

 

 

 

In addition, ANACOM has stated that it plans 

to make available all 400MHz in the 3.4-3.8 

GHz band, including the blocks currently 

under Dense Air’s RUF, in the upcoming 

frequency allocation procedure. This implies 

that the RUF after August 5, 2025 will be 
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de agosto de 2025 estará disponível no 

procedimento de atribuição de frequências 

planeado para 2020. A Dense Air acredita 

que a renovação do DUF deve cumprir o 

processo estipulado na Lei das 

Comunicações Eletrónicas existente. Sem 

margem para dúvidas, a Dense Air deve 

estar em posição de acompanhar o 

processo regulatório existente de renovação 

do DUF no âmbito dos seus negócios a 

decorrer e qualquer processo de revisão 

deve ser considerado apenas em 2025. A 

Dense Air acredita que o plano da ANACOM 

de disponibilizar espectro atualmente detido 

pela Dense Air através do DUF no 

procedimento de atribuição de frequências 

em 2020 desvia-se do processo estabelecido 

pela atual Lei de Comunicações Eletrónicas. 

 

De acordo com o quadro jurídico português, 

a ANACOM, enquanto Autoridade 

Administrativa, no desempenho das suas 

funções, está sujeita à Lei no que diz respeito 

aos princípios da igualdade, 

proporcionalidade, justiça, imparcialidade e 

boa fé, nos termos do artigo 266.º da 

Constituição Portuguesa. 

 

Primeiro, deve-se referir que todos os 

operadores de rede móvel com Direitos de 

Utilização de Frequências válidos em 

Portugal viram os seus direitos renovados 

pela ANACOM. Consequentemente, em 

virtude do princípio da igualdade, a Dense 

Air acredita que o pedido de renovação do 

seu DUF deve merecer o mesmo desfecho. 

available in the frequency allocation 

procedure planned in 2020.  Dense Air 

believes that RUF renewal must comply with 

the stipulated process in existing 

telecommunications law.  Without doubt, 

Dense Air must be in a position to follow the 

existing regulatory process of RUF renewal 

within its on-going business and any review 

process must only be considered in 2025.  

Dense Air believes that ANACOM’s plan to 

make available spectrum currently within 

Dense Air’s RUF in the frequency allocation 

procedure in 2020 deviates from the 

established process under existing 

telecommunications law. 

 

 

 

 

In accordance with Portuguese legal 

framework, ANACOM, as an Administrative 

Authority, when acting in performance of its 

duties, is subject to the Law with respect for 

principles of equality, proportionality, justice, 

impartiality and good faith, pursuant article 

266 of the Portuguese Constitution. 

 

 

Firstly, all mobile operators holding valid 

Rights to Use frequencies in Portugal had 

their rights renewed by ANACOM. 

Consequently, by the equality principle, 

Dense Air believes that the request of 

renewing its RUF should merit the same 

outcome. [Confidential – information that 

constitutes a trade secret]. Furthermore, a 



6 
 

[Confidencial – informação constitui 

segredo de negócio]. Além disso, uma 

decisão de não renovar o DUF da Dense Air 

contradiz  o projeto de decisão da ANACOM 

que 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 no leilão o 

espectro por si detido, tal fato pode não ser  

compatível com a Lei e o princípio da boa 

fé: O princípio da boa fé, na proteção da 

confiança, visa salvaguardar as pessoas 

jurídicas contra ações injustificadamente 

imprevisíveis de entidades administrativas e 

com quem elas se relacionam. A Dense Air 

acredita que a decisão da ANACOM de 

revogar antecipadamente o seu DUF pode 

constituir uma frustração da confiança, na 

qual o investimento da Dense Air se baseou. 

Pelas razões expostas, a Dense Air acredita 

que essa decisão pode constituir  uma 

violação da Lei. 

 
[Confidencial – informação constitui 
segredo de negócio] 
  

 

É entendimento da Dense Air que o processo 

de renovação do DUF deve ser executado 

de acordo com a Lei das Comunicações 

Eletrónicas. A Dense Air tem o direito de 

solicitar à ANACOM a renovação no prazo 

de um ano antes da data de vencimento 

em agosto de 2025, sendo que a ANACOM 

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. 

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 constitute a breach of law. 

 

 

 
[Confidential – information that constitutes  
 
 

 

It is Dense Air’s understanding that the RUF 

renewal process should be executed in 

accordance with the Electronic 

Communications Law.  Dense Air has a right 

to apply to ANACOM for renewal no later 

than one year prior to the expiry date in 

August 2025, ANACOM will then use due 
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utilizará o devido procedimento para decidir 

se pode ser aceite ou não naquele 

momento. A Dense Air entende também 

que a ANACOM pode rejeitar esse pedido 

de renovação se o titular do DUF não tiver 

utilizado o seu espectro de forma eficiente e 

efetiva ou adequada ao interesse público 

em Portugal. Se o plano é disponibilizar todos 

os 400 MHz da faixa no procedimento de 

atribuição de frequências em 2020, 

incluindo o DUF da Dense Air, isto constituirá 

uma contradição fundamental com esse 

procedimento de renovação de acordo 

com a atual Lei de Comunicações 

Eletrónicas. 

 

[Confidencial – informação constitui 
segredo de negócio]. O modelo de 
negócios da Dense Air é B2B para 
Operadores Móveis e Operadores Fixos; 
fornecendo serviços de alta qualidade e de 
alta velocidade para melhorar a densidade 
de conectividade e aumentar a 
capacidade, especialmente dentro de 
edifícios. Estes serviços proporcionarão um 
grande benefício para os operadores de 
rede e para a experiência dos utilizadores 
finais no mercado de telecomunicações 
português. 
 

A continuidade do serviço também é 

fundamental para os clientes e utilizadores  

finais apoiados pela Dense Air. 

Considerando que os serviços de dados 

móveis e conectividade de banda larga são 

vistos como serviços essenciais; um tipo de 

“linha de vida” para os utilizadores finais, 

qualquer falta de garantia de continuidade 

process to make its judgement whether it 

can be accepted or not at that time.  Dense 

Air also understands that ANACOM can 

reject such an application for renewal if the 

RUF owner has not utilized its spectrum in an 

efficient and effective manner or in a 

manner suitable for public interest in 

Portugal.  If The plan is  to make all 400MHz in 

the band available in the frequency 

allocation procedure in 2020, including 

Dense Air’s RUF, this has a fundamental 

contradiction with the renewal regulation 

under the existing electronic 

communications law. 

 

 
[Confidential – information that constitutes 
a trade secret]. Dense Air’s business model is 
B2B to Mobile Operators and Fixed 
Operators; providing high quality and high-
speed services to improve connectivity 
density and increase capacity, especially in-
building.  These services will provide great 
benefit to both network operators and the 
experience of end-users in the Portuguese 
telecommunication market.   
 

 

 

 

Service continuity is also critical to Dense Air’s 

supported customers and end-users.  

Considering mobile data services and 

broadband connectivity are viewed as 

essential services; a kind of “life-line” to end 

users, any lack of service continuity 

assurance for a reasonably sufficient period 
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de serviço por um período suficientemente 

razoável não será aceitável para os 

potenciais clientes. 

 

Nos termos do projeto de decisão 
ANACOM, incluir o DUF da Dense Air 
atribuído até 2025, no procedimento de 
atribuição de frequências em 2020 exigiria 
que os operadores interessados (incluindo o 
Dense Air) se comprometessem 
financeiramente a adquirir o respetivo DUF 
muito antes de poderem usá-lo. Este plano 
pode impedir o investimento numa rápida 
implementação de 5G e na infraestrutura 
em geral. Os operadores interessados teriam 
que prever que precisariam do DUF com 5 
anos de antecedência, sem uma base 
válida para fazerem essa avaliação. Os 
interessados também não serão capazes de 
demonstrar como usariam o DUF de 
maneira eficiente e efetiva a partir de 2025. 
Com base nesse raciocínio, a Dense Air 
acredita que não seria apropriado incluir a 
faixa atualmente atribuída à Dense Air no 
próximo procedimento de atribuição de 
frequências em 2020 e que o procedimento 
de renovação dessa faixa específica só 
pode ser avaliado em 2025. Essa 
abordagem está alinhada com o prazo de 
expiração do DUF e é consistente com 
outros DUFs que estarão sujeitos a 
renovação em prazos semelhantes. 
[Confidencial – informação constitui 
segredo de negócio]. 
 

A Dense Air pretende fazer um investimento 

significativo em Portugal nos próximos dez 

anos e construir redes complementares de 

pequenas células internas e externas 4G e 

5G em larga escala que melhorarão a 

will not be acceptable to potential 

customers.   

 

 

Under ANACOM's draft plan, including 
Dense Air's RUF assigned until 2025, the 2020 
frequency allocation procedure would 
require interested operators (including Dense 
Air) to commit financially to acquire the 
respective RUF long before they could 
actually use it.  This arrangement could 
impede investment in a rapid 5G rollout and 
into infrastructure in general.  Interested 
operators would have to predict that they 
would require such an RUF 5 years in 
advance without a valid basis for such a 
prognosis.  Any applicants will also not be 
able to demonstrate how they would 
efficiently and effectively use the RUF from 
2025 onwards.  Based on this reasoning, 
Dense Air believes that it would not be 
appropriate to include the band currently 
assigned to Dense Air in the coming 
allocation process in 2020 and that the 
renewal process for this specific band can 
only be considered in 2025.  This approach 
aligns with the expiration timing of the RUF 
and is consistent with other RUFs that will be 
subject to renewal in similar timeframes. 
[Confidential – information that constitutes 
a trade secret]. 
 
 
 
 
Dense Air intends to make a significant 

investment in Portugal over the next ten 

years and build large-scale complementary 

4G and 5G indoor and outdoor small cell 

networks that will improve the capacity and 
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capacidade e a cobertura das operadoras 

móveis existentes e dos novos interessados. 

 

 

A Dense Air fornecerá serviços nas áreas 

urbanas e rurais e apoiará os prestadores de 

serviços que prestam serviços eMBB e FWA 

usando 5G. O investimento planeado requer 

acesso a longo prazo ao espectro 

subjacente. Portanto, a Dense Air espera 

uma renovação de sua licença em 2025, 

conforme o processo de renovação de 

acordo com o artigo 33.º da Lei de 

Comunicações Eletrónicas. De acordo com 

este último, os DUFs são renováveis por um 

período de 15 anos, nas condições e prazos 

previstos e levando em consideração os 

critérios para a sua concretização. 

 
[Confidencial – informação constitui 
segredo de negócio] 
 

Por conseguinte, a Dense Air solicita que a 

ANACOM não inclua no leilão multi-faixa as 

atribuições de frequência na faixa 3,4-

3,5GHz que a Dense Air detém. 

 

É extremamente importante que a 
ANACOM forneça claramente orientações 
sobre os procedimentos de renovação, 
[Confidencial – informação constitui 
segredo de negócio]. 
 

Essa rede ajudará os operadores móveis, os 

operadores fixos e os novos operadores que 

desejam oferecer serviços disruptivos que 

aumentarão a concorrência e reduzirão o 

coverage of both existing mobile operators 

and new entrants. 

 

 

Dense Air will provide services in both urban 

and rural areas and support service providers 

delivering eMBB and FWA services using 5G.  

The planned investment requires long-term 

access to the underpinning spectrum.  Dense 

Air therefore expects a renewal of its license 

in 2025, as per the renewal process pursuant 

to article 33 of the Electronic 

Communications Law.  In accordance with 

the latter, RUFs are renewable for a 15 years 

term, under the conditions and deadlines 

and taking into account the criteria for their 

establishment. 

 

 

[Confidential – information that constitutes 
a trade secret] 
 

Dense Air therefore requests that ANACOM 

does not include the 3400-3500 MHz 

allocations that Dense Air holds in the multi-

band auction. 

 

It is critically important that ANACOM clearly 
provide guidance on the renewal 
procedures, [Confidential – information that 
constitutes a trade secret]. 
 

 

This network will help existing Mobile 

Operators, Fixed Operators and new entrants 

wanting to provide disruptive service offers 

that will increase competition and drive 
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custo da banda larga fixa e móvel para os 

consumidores. Permitirá que todas os 

operadores ofereçam planos de dados 

verdadeiramente ilimitados que tenham um 

impacto transformador na economia de 

Portugal; contribuindo diretamente para o 

crescimento do PIB. É essencial que a 

ANACOM se pronuncie de forma clara e 

que tome as correspondentes decisões que 

permitam à Dense Air ter acesso a longo 

prazo ao espectro de 3,4-3,8 GHz. 

 
[Confidencial – informação constitui 
segredo de negócio] 
 

Conforme acima mencionado, a Dense Air 

acredita firmemente que o DUF existente 

pertencente à Dense Air não deve estar 

disponível para o mercado no 

procedimento de atribuição de frequências 

em 2020, de acordo com a atual Lei das 

Comunicações Eletrónicas. No momento 

em que se aproximar o termo da vigência 

(ou seja, um ano antes), a Dense Air está 

confiante de que a ANACOM poderá tomar 

uma decisão mais clara, determinando o 

grau de contribuição e importância dos 

serviços da Dense Air para os utilizadores em 

Portugal, bem como o uso eficiente e efetivo 

do seu DUF. 

 

A Dense Air acredita que é prática comum 

disponibilizar apenas espectro não atribuído 

para o mercado, a menos que o espectro 

atribuído não tenha expectativa de ser 

usado com eficiência durante o termo de 

down the cost of both fixed and mobile 

broadband to consumers.  It will enable all 

carriers to offer truly unlimited data plans that 

have a transformative impact on the 

economy of Portugal; directly contributing to 

GDP growth.  It is critical that ANACOM 

provides a clear statement and associated 

decisions that enable Dense Air to have long-

term access to the 3.4-3.8 GHz spectrum. 

 

 
 
[Confidential – information that constitutes 
a trade secret] 
 

As mentioned above, Dense Air strongly 

believes the existing RUF owned by Dense Air 

should not be available to the market in the 

frequency allocation procedure in 2020 

according to current telecommunication 

law.  At the point approaching the expiration 

date (i.e.  one year before), Dense Air is 

confident that ANACOM will be able to 

make a clearer decision by ascertaining the 

degree of contribution and importance of 

Dense Air services to users in Portugal as well 

as the efficient and effective usage of its RUF. 

 

 

 

 

Dense Air believes that it is common practice 

to make available only unallocated 

spectrum to the market, unless the allocated 

spectrum will have no expectation to be 

efficiently used at the RUF expiration timing.  

It is important that any decision by ANACOM 
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vigência do DUF. É importante que qualquer 

decisão da ANACOM garanta que os 

serviços de utilizadores finais prestados o 

sejam de forma contínua e estável. Desde 

que a eficiência do uso do espectro seja 

alcançada e o serviço seja prestado aos 

clientes de maneira satisfatória, a Dense Air 

acredita que é razoável que o DUF existente 

tenha prioridade para o uso futuro no  

processo futuro  de renovação do DUF. 

 

 

Opinião da Dense Air Portugal sobre o 

projeto de decisão da ANACOM 

 

A Dense Air acredita que a tomada de 

decisões em 2020 para a atribuição de 

espectro a partir de 2025 não será eficiente 

para o mercado português do ponto de 

vista do contínuo uso eficiente do espectro 

antes de 2025, considerando a incerteza 

sobre as futuras alterações  no mercado. 

Tendo em conta o que precede, a Dense Air 

confirma a sua posição no projeto de 

decisão da ANACOM, de forma resumida, 

da seguinte forma: 

 

 

- Não é possível disponibilizar ao mercado, 

no presente momento, a faixa sob o DUF da 

Dense Air em qualquer procedimento de 

atribuição de frequências até que o direito 

de renovação da Dense Air tenha sido 

considerado. A Dense Air acredita que o 

procedimento do pedido de renovação do 

DUF em 2025 deve ser protegido e é 

will assure that end-users services provided 

are in a continuous and stable manner.  As 

long as the efficiency of spectrum usage is 

being achieved and the service is provided 

to customers in a satisfactory manner, Dense 

Air believes it is reasonable that the existing 

RUF will have a priority for future continuous 

use in the future RUF renewal process. 

 

 

 

 

Dense Air Portugal's view on ANACOM’s Draft 

Decision 

 

Dense Air believes that decision making in 

2020 for the spectrum allocation from 2025 

onwards will not be effective for the 

Portuguese market from the viewpoint of 

continuous efficient use of spectrum before 

2025, considering uncertainty on future 

change in market environment.  Taking the 

above into account, Dense Air confirms its 

position to ANACOM's draft decision in 

summary as follows: 

 

 

 

- It is not possible to make available Dense 

Air's RUF band to the market at this time in 

any frequency allocation procedure until 

Dense Air’s right for renewal has been 

considered.  Dense Air believes that its RUF 

renewal application process in 2025 must be 

protected and it is critical to the future rollout 

plans for 5G in Portugal. 
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fundamental para os futuros planos de 

implementação do 5G em Portugal. 

 

- O processo de renovação da DUF deve 

prosseguir de acordo com a Lei das 

Comunicações Eletrónicas, segundo o qual 

a Dense Air tem o direito de solicitar a 

renovação dos direitos de utilização no 

momento em que a data de vencimento se 

aproximar. É desadequado, no atual 

momento, tomar qualquer decisão que 

retire o direito de renovação da Dense Air. 

 

- As condições para a renovação do DUF da 

Dense Air serão decididas quando a data de 

vencimento se aproximar. Aquelas devem 

ter em consideração a comodidade do 

utilizador, a continuidade do serviço, o valor 

e a funcionalidade do estado de uso da 

rede e do espectro àquela data. 

 

 

- Por fim, a largura de banda mínima 

necessária para dar suporte contínuo aos 

serviços da Dense Air para os clientes em 

2025, deve ser levada em consideração no 

processo de futura renovação  do ponto de 

vista da continuidade do serviço para os 

clientes e utilizadores finais existentes. A 

Dense Air planeia iniciar a sua 

implementação de 5G no início de 2020 e 

aprecia a confirmação da decisão de 

acordo com o cronograma proposto pela 

ANACOM. 

 

 

 

- The RUF renewal process shall proceed in 

accordance with Portugal 

Telecommunication Law, under which Dense 

Air have the right to request renewal of 

usage rights at the point when the expiration 

date approaches.  It is inappropriate to 

make any decision that removes Dense Air’s 

right of renewal at this time 

 

 

- The conditions for renewal of Dense Air’s 

RUF shall be decided when the expiration 

date approaches.  They should take into 

account user convenience, service 

continuity, the value and functionality of the 

network and spectrum usage status at that 

time. 

 

 

- Lastly, the minimum bandwidth which will 

need to continuously support Dense Air’s 

services to the customers in 2025 shall be 

taken into consideration in the future 

renewal process from the viewpoint of the 

service continuity to the existing customers 

and end-users. Dense Air plans to 

commence its initial 5G rollout at the start of 

2020 and appreciates confirmation of 

the decision as per ANACOM’s proposed 

timetable. 
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