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Posição conjunta da NOWO e da ONI sobre o Projeto de 

Decisão da ANACOM sobre a Alteração do direito de 

utilização de frequências detido pela Dense Air Portugal e 

Utilização futura da faixa de frequências dos 3,4-3,8 GHz 

27 de novembro de 2019 

 

 

A NOWO Communications, S.A. (“NOWO”) e a ONITELECOM – Infocomunicações, 

S.A. (“ONI”) vêm por este meio apresentar a sua posição conjunta sobre o Projeto 

de Decisão da ANACOM sobre a Alteração do Direito de Utilização de Frequências 

Detido pela Dense Air Portugal e Utilização Futura da Faixa de Frequências dos 3,4-

3,8 GHz (“Projeto de Decisão”). 

A faixa dos 3,4-3,8 GHz (“faixa dos 3,6 GHz”) é uma das faixas de frequências 

essenciais para o suporte de sistemas de comunicações móveis de 5ª Geração (“5G”), 

tendo sido designada como faixa pioneira para o lançamento destes sistemas. Assim, 

é de importância fundamental que a faixa dos 3,6 GHz esteja livre para utilização por 

estes sistemas em Portugal. 

Acontece que esta faixa estava parcialmente licenciada, por regiões geográficas, para 

utilização por sistemas FWA da MEO e BWA da Dense Air. A MEO solicitou em 26 de 

junho de 2019 o cancelamento do seu direito de utilização de frequências (“DUF”) 

com efeitos a partir de 30 de junho de 2019, o que foi aprovado pela ANACOM em 

decisão específica. 

Assim, subsistem as ocupações devidas ao DUF da Dense Air, cuja alteração é objeto 

do Projeto de Decisão agora em consulta pública. Este Projeto de Decisão determina 

que a Dense Air passará a deter as seguintes quantidades de espectro, que será 

localizado na parte inferior da faixa: 
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• 100 MHz (3,4-3,5 GHz) nas zonas 1 e 2; 

• 55 MHz (3,400-3,455 GHz) nas zonas 3 a 8. 

O DUF da Dense Air manterá o seu prazo de validade até 5 de agosto de 2025. 

O restante espectro ficará disponível de imediato para o mercado e o espectro 

correspondente ao DUF da Dense Air será disponibilizado logo que o prazo do DUF 

termine. 

No entanto, a ANACOM determina que a totalidade do espectro da faixa será 

integrado no futuro leilão de frequências, mesmo que parte do espectro fique sujeito 

a restrições de utilização até ao final do DUF da Dense Air, caso seja adquirido por 

outra entidade. 

 [Início de informação confidencial] 
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[Fim de informação confidencial] 

 


