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Síntese conclusiva de um parecer em elaboração 

A NOS – COMUNICAÇÕES, S.A. (doravante, NOS), solicitou-nos um parecer jurídico 

sobre a natureza (discricionária ou vinculada) da competência que o artigo 110.º da Lei 

das Comunicações Eletrónicas (LCE) confere à ANACOM para reagir sempre que se veja 

confrontada com um cenário de incumprimento por parte de empresas reguladas, 

designadamente em razão do desrespeito das condições referidas no artigo 32.º da LCE. 

Entretanto, para prevenir a eventualidade de emergirem situações de facto consumado ou 

de tomada de decisões públicas que não ponderem todos os argumentos que devem ser 

considerados, a consulente solicitou-nos que adiantássemos um sumário ou uma síntese 

de exposição das linhas essenciais da argumentação a desenvolver no referido parecer. 

O texto que se segue responder a essa solicitação. 

 

Pressupostos do caso concreto 

No caso concreto que está na origem da questão a que se refere o presente texto, uma 

determinada empresa (a Dense Air) obteve, no ano de 2010 e por decisão da ANACOM, 

certos “direitos de utilização de frequências”. Essa decisão administrativa de atribuição 

de direitos estabelecia a obrigação de a empresa beneficiária dar início ao exercício dos 

direitos atribuídos no prazo de dois anos. Sucede que, desde então, e até hoje, a empresa 

não exerceu os direitos que lhe foram atribuídos. 

A questão que a NOS coloca consiste em saber se, perante essa situação de não exercício 

por parte da Dense Air, está a ANACOM legalmente obrigada a proceder à revogação 

dos referidos direitos de utilização, quer dizer, à revogação – revogação sancionatória, 
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porque fundada numa situação de incumprimento de condições legais – da sua decisão de 

2010, de atribuição dos referidos direitos. 

 

Condicionalismos jurídicos do problema e resposta 

1 – A gestão do espectro de frequências é uma atribuição da ANACOM, enquanto 

autoridade nacional incumbida da gestão desse espaço de dominialidade (“domínio 

público radioelétrico”) consignado ao Estado Português num contexto internacional. Nos 

termos da regulamentação aplicável, a ANACOM está obrigada a assegurar uma gestão 

eficiente desse espectro, “tendo em conta o importante valor social, cultural e económico” 

das frequências (artigo 15.º, n.º 1, da LCE). 

 

2 – Assim, a atribuição pública da gestão do espectro de frequências não se materializa 

numa mera tarefa ordenadora e de administração de escassez, mediante uma distribuição 

justa de frequências pelos eventuais interessados. A regulamentação aplicável exige uma 

gestão eficiente, o que significa, além do mais, a garantia de que os direitos atribuídos – 

que são “direitos de utilização” – sejam efetivamente exercidos e, portanto, que haja uma 

utilização efetiva das frequências. Isto mesmo resulta dos artigos 15.º, n.º 1, alínea d), e 

32.º, n.º 1, alínea b), da LCE, dos quais resulta que compete à ANACOM assegurar ou 

garantir a “utilização efetiva e eficiente das frequências”, o mesmo é dizer, assegurar o 

efetivo exercício dos direitos por si mesma atribuídos. 

 

3 – E compreende-se bem que a regulamentação (nacional e também europeia) imponha 

à ANACOM (enquanto autoridade reguladora nacional) a exigência essencial de velar 

pelo efetivo exercício dos direitos de utilização de frequências. É que, na verdade, estes 
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direitos, apesar de privados, são de interesse público (“direitos privados de interesse 

público”). Embora, uma vez atribuídos, ingressem no “património” do respetivo titular e, 

em princípio, possam até ser transacionados no mercado pelos seus titulares, apesar disso, 

trata-se de direitos que têm de ser exercidos. O não exercício de direitos sobre recursos 

escassos como as frequências, que pertencem ao domínio público, aparenta-se mais com 

o não exercício dos direitos emergentes de uma concessão de serviços públicos do que o 

não exercício de direitos emergentes de autorizações (v.g., autorizações urbanísticas): se 

o ordenamento jurídico não consente, em geral, o não exercício de direitos atribuídos ou 

descondicionados pela Administração (reprimindo, assim, o desleixo ou o desinteresse 

do beneficiário), a verdade é que a situação de não exercício de direitos atribuídos pela 

Administração assume contornos de maior gravidade quando se trate de direitos ligados 

a atividades ou prestações de interesse público, como são os casos dos direitos conferidos 

por concessões (de serviços públicos ou outras), por licenças contingentadas (em número 

limitado) ou, como no nosso caso, de utilização de frequências. Aqui, a censura jurídica 

do não exercício não tem tanto o propósito de castigar um administrado desleixado, mas 

antes, e em primeiro lugar, prossegue o objetivo de proteger o interesse público na efetiva 

utilização de recursos escassos e no efetivo exercício de direitos que conferem, em muitos 

casos, posições jurídicas de “monopólio” ou de “quase-monopólio”. 

 

4 – Em função do sumariamente exposto, e sem considerar ainda os dados legais, revela-

se fora de discussão que não existe espaço para um juízo próprio de administração sobre 

a “conveniência” ou a “oportunidade” em manter em vigor ou em revogar direitos de 

utilização de recursos públicos escassos que não são exercidos. Não é, na verdade, 

pensável um juízo administrativo discricionário sobre a “retirada” ou “cancelamento” de 
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“direitos privados de interesse público” que a Administração Pública atribuiu e que não 

são efetivamente exercidos. Seja qual for o entendimento sobre o sentido ou o âmbito da 

discricionaridade, não é possível configurar como discricionário o poder de revogar uma 

“autorização” ou uma “licença” que confere direitos que nunca foram exercidos, desde 

há seis, sete ou oito anos. A discricionaridade administrativa é um poder conferido à 

Administração para escolher entre medidas de prossecução do interesse público. Ora, não 

é pensável considerar como elegível discricionariamente pela Administração uma medida 

(negativa) de não reagir perante o não exercício consistente de um direito conferido pela 

Administração. A hipótese de considerar uma abertura discricionária para não revogar só 

se justificaria se se considerasse que a conduta de não revogação de direitos de utilização 

não exercidos poderia ser de interesse público.  

Sintetizando por outras palavras, ainda sem consideração dos dados legais: é desprovida 

de sentido a ideia de que a ANACOM pode gozar de discricionaridade para decidir entre 

revogar ou não revogar direitos de utilização de frequência não exercidos; e isto é assim, 

porque a discricionaridade corresponde ao poder administrativo de escolha de uma entre 

várias medidas legalmente admissíveis, medida que, em qualquer caso, et pour cause, terá 

de prosseguir o interesse público; ora, a medida de não revogação de direitos de interesse 

público que não estão a ser exercidos não só não prossegue, como é, aliás manifestamente, 

contrária à realização do interesse público da gestão eficiente das frequências e de 

garantia da utilização efetiva e eficiente das frequências. 

 

5 – Os dados legais, em especial os que constam do artigo 110.º da LCE – reconhece-se 

– não se revelam inteiramente afeiçoados à leitura que se fez no ponto anterior. Assim é, 

sobretudo na parte em que o referido preceito exige uma espécie de prévia interpelação 
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para cumprimento (cf. n.os 2, 3 e 4). Com efeito, essa “interpelação para cumprimento” 

não faz manifestamente sentido numa situação, como a que está aqui presente, em que a 

infração ou situação de incumprimento consiste em não exercer direitos atribuídos há seis, 

sete ou oito anos. Num contexto assim, de completa e radical inércia mantida de forma 

consistente em tão longo período, seria absurdo que a ANACOM tivesse de cumprir o 

requisito de interpelação. O caso apresenta contornos de uma espécie de esgotamento ou 

de caducidade dos direitos de utilização, por inércia do seu titular, pelo que uma eventual 

interpelação acabaria por poder ter o efeito pernicioso de “ressuscitar” direitos e, assim, 

de potencialmente vir a premiar o infrator. 

 

6 – Assim, temos por certo que a ANACOM deverá proceder à revogação dos direitos de 

utilização, nos termos do n.º 5 do artigo 110.º da LCE, ou, em alternativa, à declaração 

de caducidade dos referidos direitos. Na opção de exercer o seu dever por via da 

revogação, é verdade que o n.º 5 do artigo 110.º atribui outras competências à ANACOM, 

mas, por razões evidentes e que não carecem de explicação neste contexto, só o exercício 

da competência revogatória é uma resposta satisfatória para as exigências do interesse 

público de uma gestão eficiente das frequências. Em alternativa à revogação, a ANACOM 

poderá declarar a caducidade dos direitos de utilização em razão do seu não exercício. 

Embora a lei não preveja a caducidade neste caso particular, é essa figura que, com 

naturalidade, está subjacente à decisão de atribuir direitos de utilização com a indicação 

de que os mesmos devem ser exercidos num determinado prazo. Mas o que a ANACOM 

não pode seguramente fazer é aceitar a atual situação de não utilização de frequências. 

   

     Pedro Costa Gonçalves 


