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0. É sempre um prazer regressar a Cabo Verde e fazê-lo no quadro da 

AICEP. A partilha de experiências com os mestres destes ofícios, onde 

podemos descontraidamente confessar os esforços que os reguladores 

fazem para regularem bem, e os dos operadores para melhor fugirem, é 

muito gratificante. A AICEP, o Eng. Carlos Silva e o Dr. Rui Marques  estão 

outra vez de parabéns pela acuidade dos temas e pela forma muito 

profissional e convivencial como organizam os nossos trabalhos e o  nosso 

amigo David Gomes e a ANAC pela hospitalidade com que sempre nos 

acolhem. Muito Obrigado a todos. 

1. O tema do nosso Seminário, como se tem visto pelas intervenções que 

me precederam- é actualíssimo e toca no cerne da nossa razão de ser. Há 

pelo menos três razões para esta pertinência: em primeiro lugar aquilatar 

se a turbulência financeira mundial está a afectar o exercício da nossa  

independência.  E a pergunta que fazemos em Portugal é a seguinte: será 

que a Troika está  a condicionar a regulação ? Em segundo lugar, porque 

os nossos países se integram em espaços políticos supra-nacionais 

regionais com graus de partilha de soberania e integração variáveis. E a 

pergunta que fazemos na Europa é: será que o Regulador, sendo 

independente do Governo, está agora mais dependente da Comissão ? 

Enfim, cada um de nós regista características diferentes nos seus modelos 

de organizar o Estado e a economia das comunicações e ganhamos todos 

em aprender com a evolução de cada um.  

Vou analisar, sucessivamente, a independência dos Reguladores dentro do 

Estado, face ao Governo, face aos Regulados e face à União Europeia e à 

Troika  

2. Independência e modelos de regulação  

A independência dos Reguladores é uma característica essencial destas 

entidades esotéricas. Mas nem sempre foi assim.  Na História dos modelos 



de organização do Estado e da economia, a emergência de entidades 

reguladoras independentes  e exógenas à  Administração pública  directa é 

recente e heterogénea. A regulação começou por ser feita através da 

intervenção directa do Estado, seja  pelas Direcções Gerais, seja pelas 

empresas públicas, seja ainda por participações no capital de sociedades. 

E foi só com o trânsito para modelos de liberalização e, nalguns casos, de 

privatização, dos sectores de serviços essenciais, que a Regulação ganhou 

autonomia orgânica, administrativa e financeira.  

Não são processos fáceis. O Estado não convive sempre bem com 

entidades que, não tendo de se sujeitar ao escrutínio dos votos, passaram 

a interferir  com o dia a dia das pessoas, com a sua qualidade de vida, 

como a acessibilidade aos bens e serviços, sem os quais a cidadania fica 

apenas para uma banda estreita. Dito de outra forma: um governo 

legitimado pelo voto, pode ter de suportar o odioso custo social e político 

de decisões tomadas por autoridades reguladoras desprovidas dessa 

legitimidade directa. São independentes. E por vezes julgam-se mesmo 

independentes. A tentação de os Governos regularem os Reguladores é 

muito grande, pois.  

O paradigma subjacente é o de que uma decisão isenta e objectiva, 

tomada com autonomia face aos interesses em presença conduz a um 

mercado mais eficiente: porque os monopólios sem regulação podem 

degradar a qualidade da oferta e fixar preços excessivos; porque uma  

concorrência sem regulação também pode degradar a qualidade e ser 

desleal e predatória; porque uma regulação governamentalizada será 

menos eficiente, já que o Estado, muitas vezes proprietário ou titular de 

direitos especiais nos incumbentes, toma decisões não isentas da sua 

qualidade de accionista ou condicionado pelas vicissitudes eleitorais, mais 

do que pela racionalidade económica.  

O desígnio da heteroregulação é o de atalhar a estas falhas de mercado: 

na abertura das redes, nas ofertas grossistas, no serviço universal, na 

qualidade das ofertas e nos preços, na segurança das redes e na protecção 

dos consumidores, na gestão do espectro. É um poder enorme, mas é um 

poder apenas de legitimidade indirecta e difusa. Somos poderosos 

agentes de políticas públicas, mas apesar de podermos ser instados pela 



Assembleia da República a audições, somos irresponsabilizáveis 

politicamente. É cómodo para nós, nunca é cómodo para os Governos. 

Não se justifica, porém, cauterizarmo-nos, não somos criaturas a-

democratas e sem responsabilidade: não apenas há outros corpos não 

eleitos que decidem as vidas dos cidadãos - os Tribunais, por exemplo, - 

como a litigância judicial regulatória está aí, para nos lembrar que não 

estamos acima da lei. Já registámos, mesmo, situações de 

responsabilização judicial pessoalizada dos Administradores.  

3. Independência da Regulação vs Dependência política 

Aferir a nossa independência em função da nossa legitimidade é, pois, 

essencial. Na verdade desempenhamos uma função pública e somos 

designados – no caso de Portugal – pelo Governo,  órgão com legitimidade 

directa. É certo que somos independentes e inamovíveis, mas não 

totalmente. Na verdade, fomos nomeados por um governo, o nosso 

orçamento é aprovado pelo governo, e, no limite, em casos graves de 

funcionamento do Conselho de Administração, o Governo pode dissolver 

o órgão. Acresce, no caso português, que o ICP-ANACOM  é assessor do 

Governo para a definição das políticas de comunicações.  É um estatuto 

ingrato e bi-polar. Há reuniões em que assumimos as vestes do ICP e as 

dores de uma inexistente Direcção Geral de Comunicações, outras, em 

que somos ANACOM e devemos demarcar-nos das opções do governo. 

Temos lá dois chapéus  nos armários. E, às vezes, mais do que chapéus,  

parecem uns barretes  difíceis de enfiar. Não me recordo de nenhum caso, 

claro… Este exercício ambivalente não facilita a nossa independência. Esta 

ambiguidade é malsã. Mas não é crível que desapareça a curto prazo, não 

obstante a valorização europeia de um estatuto totalmente 

independente, num contexto de cruciantes restrições orçamentais, pouco 

dadas à criação de novas burocracias ministeriais.  

4. A Autonomia  financeira 

A nossa autonomia e independência face ao Governo depende da nossa 

autonomia financeira. Ela é conferida pelas receitas próprias, não 

dependentes de transferência do orçamento de Estado, através, 

sobretudo, das taxas sobre o uso do espectro.  Mas esta autonomia é 



relativa e pode ser relativizada. É relativa, porque a aprovação dessas 

taxas tem natureza tributária e compete ao Governo, que, além disso, 

aprova o nosso orçamento. Pode ser relativizada porque o Governo, 

senhor da gestão dos excedentes que geramos, pode decidir sobre a 

afectação deles, recolhendo-os directamente ou consignado-os às 

necessidades de outras entidades-  como acontece com a ERC ou a AdC ou 

a projectos, como sucedeu com o Magalhães e o E-escolas ou o projecto 

de redes de nova geração para as zonas rurais. Relativizada porque, como 

ainda agora se está a ver e já é público, a disponibilização de mais 

espectro no quadro do leilão 4G e os respectivos preços de base, podem 

originar a redução das taxas. Será que o regulador que é administrador do 

espectro, mas não é dono dele, nem tem poderes tributários originais, 

deveria fazer finca pé e não aceitar qualquer interferência do Governo 

nestas matérias ? Não parece sensato. 

5. A autonomia administrativa 

A nossa autonomia administrativa face ao Governo parece total. Mas 

também não é bem assim. Na verdade, quando os Governos congelam os 

salários,  ou obrigam à sua redução, quando bloqueiam as promoções e 

proíbem prémios de produtividade, quando exigem - e bem- avaliações de 

desempenho, quando impedem a contratação de novos colaboradores, 

quando limitam a proporção de chefias face aos efectivos,  ou quando têm 

de aprovar os investimentos em imóveis ou a compra de automóveis, a 

nossa autonomia é uma ficção. É certo que os nossos colaboradores não 

estão sujeitos ao funcionalismo público; mas na função pública também já 

há contratos de direito privado e não deixam de ter um empregador 

público. Vale a pena lembrar isto: as Entidades Administrativas 

Independentes, sendo um “tertium  genus”, não integrando a 

Administração directa do Estado, nem o seu sector empresarial, são 

inquestionavelmente entidades públicas. No limite, quando as veleidades 

independentistas se entusiasmam muito, o Governo faz sair lei explícita 

para as arrefecer. 

 

 



6. A autonomia substantiva 

Um outro prisma para avaliarmos a nossa independência é olharmos para 

a liberdade com que exercemos as nossas atribuições. As nossas 

competências são vastas. Os nossos poderes são poderosos. Mas não são 

ilimitados, nem são autocráticos. Estamos vinculados a um princípio de 

legalidade que tempera a nossa discricionariedade (por exemplo, na 

promoção das contra-ordenações) que nos impõe decisões vinculadas a 

objectivos previstos na lei – promover a concorrência de redes e de 

serviços, defender os interesses dos cidadãos . 

Será que o grau da nossa independência varia em função da diversidade 

das nossas competências ? Será que quando decidimos sobre a existência 

de Poder de Mercado Significativo, o fazemos como mesmo grau de 

liberdade de que dispomos quando regulamos o sector postal, em que 

celebramos convénios e concertamos os níveis de qualidade a atingir, em 

lugar de os impor unilateralmente? Quando atribuímos recursos de 

numeração – em que a matemática impera sem subjectivismos -  ou 

impomos remédios, usamos o mesmo grau de autonomia aplicável para 

definir as condições de transmissibilidade do espectro, coisa aliás que 

ainda não fizemos ? Quando agimos como autoridades tributária, 

podemos adiar a cobrança aos operadores ou autorizar pagamentos em 

prestações? A igualdade fiscal não nos deve obrigar ?  

7. A independência exercida em cooperação e com consulta dos 

interessados 

Raramente decidimos fechados em torres de marfim: na generalidade dos 

casos, o nosso processo decisório é mediado por morosos procedimentos 

de consulta (art. 8º da LCE – procedimento geral de consulta, 20 dias; art. 

57 e 58, procedimentos específicos de consulta, CPA) e pela cooperação 

com outros reguladores sectoriais (a AdC, a ERC, a CNPD). 

Na verdade, uma vezes necessitamos da decisão do Governo (p.ex. para 

lançar concursos sobre novas frequências, para optar por financiar o 

Serviço Universal através de fundos públicos ou por um fundo de 

compensação entre os operadores); outras, precisamos dos pareceres da 

AdC (como sucede no comércio secundário do espectro) ou da ERC (como 



sucede na transmissão de títulos de habilitação de operadores de serviços 

televisivo ou de rádio) ou da CNPD (no que tange à protecção dos dados 

pessoais), ou da UMIC (para as medidas relevando da sociedade da 

informação, organismo entretanto extinto); outras, ainda, estamos 

obrigados a ouvir e a ter em alta conta a Comissão Europeia e o ORECE; 

enfim, devemos harmonizarmo-nos internacionalmente em matérias tão 

sensíveis, como as da planificação do espectro ou o combate ao “spam” e 

a adopção das melhores práticas em matéria de segurança de redes. 

 O Processo de decisão é, por isso, não raras vezes, muito participado e o 

resultado da assimilação e ponderação de avalizadas opiniões sectoriais 

ou internacionais e quase sempre estribado em procedimentos de 

consulta em que auscultamos o mercado e as outras ARN. É certo que 

aquelas entidades se pronunciam através de documentos de cariz 

consultivo. Mas são as mais das vezes vinculantes de facto.  E também 

sucede revermos os nossos sentidos prováveis de decisão, reconhecendo 

a bondade dos comentários críticos dos intervenientes.     

8.A independência face aos Regulados  

Regular é decidir contra alguns interesses e em favor do interesse público 

geral. Tirar a bissectriz é que nem sempre é fácil. Favorecer a 

concorrência, o investimento ou os consumidores? Regular apenas contra 

os incumbentes? Como gerir com isenção, a natural influência que todos 

tentam exercer? A mulher de César tem de parecer honesta e deve 

mesmo ser honesta: processos de recrutamento de quadros e de 

Administradores, procedimentos de auscultação, reuniões e cedência de 

informação privilegiada, fundamentação blindada, período de nojo na 

mobilidade profissional, impedimentos e incompatibilidades, tudo isto 

merece cuidado e regras claras. Mas mais importante do que as regras é a 

seriedade intelectual e a exigência ética de cada um. Infelizmente, 

sabemos que a vulnerabilidade dos homens não pode dispensar a 

sindicabilidade permanente. 

9. A independência face à União Europeia  

A produção normativa da União Europeia tem vindo a construir um 

quadro conformador da nossa actividade regulatória, progressivamente 



mais integrada, quer por via da harmonização material decorrente das 

Directivas, quer pelos mecanismos de intrusão comunitária no processo 

de formação da vontade das ARN. Além da Comissão, do Parlamento e do 

Conselho de Ministros, no sector das Comunicações Electrónicas temos 

agora o ORECE (Organismo de Reguladores Europeus de Comunicações 

Electrónicas). 

Não é este o lugar para uma análise ex professo desta temática. Mas basta 

recordar que as ARN, sempre que queiram definir os mercados relevantes, 

e isso seja susceptível de afectar o comércio entre os Estados Membros, 

devem notificar a Comissão, o ORECE e as ARN que se pronunciarão, 

devendo ARN que tomou a iniciativa ter em conta as observações 

recebidas (v. art. 57, nº 1, 2 e 3). Há, portanto, uma obrigação de 

“consideração”. E considerar e “ter em conta” não pode ser “fazer de 

conta” e “desconsiderar”. Ao contrário das Directivas, dos Regulamentos e 

das Decisões, as Recomendações não são vinculativas, mas nestas 

matérias têm sido quase sagradas.  

Basta lembrar também que quando as ARN queiram definir mercados 

relevantes diferentes dos previstos na Recomendação da Comissão ou 

designar uma empresa com PMS, devem notificar a Comissão e as demais 

ARN. Se, após parecer do ORECE, a Comissão mantiver tiver dúvidas sobre 

a sua compatibilidade, a ARN deve retirar ou alterar o seu projecto. Há um 

verdadeiro direito de veto da Comissão  (V. art. 57, nº 4, 5, 6 e 7). 

Em certos casos- quando se tratar de impor ou alterar obrigações às 

empresas com ou sem PMS –, se a Comissão considerar que podem 

constituir um obstáculo ao mercado único ou tenha dúvidas sobre a sua 

compatibilidade com o direito comunitário - abre-se um período de 

cooperação entre a Comissão a ARN  em causa e as demais, para 

identificar a medida mais adequada (V. art. 57-A da LCE). Algumas 

decisões nacionais são, pois, sujeitas a um procedimento de visto prévio 

das instâncias europeias, que pode obrigar a um trabalho conjunto ou  

redundar em veto. Não sei se perdemos a independência, mas lá que 

estamos mais dependentes, lá isso estamos.  



O ORECE só detém competências consultivas neste processo. Constitui-se 

porém, como um importante fórum de harmonização de posições entre as 

ARN, cujos pareceres para a Comissão e o Parlamento Europeus, podem 

ter uma influência decisiva no conformar das normas europeias. Ali se 

confrontam as visões de cada ARN sobre os temas da actualidade e do 

futuro- desde o roaming, ao âmbito do Serviço Universal, passando pelos 

preços de terminação, aos modelos de custeio ou às redes de nova 

geração. Além de que permitem às próprias ARN louvarem-se nos 

pareceres do ORECE para ajudar a fundamentar as suas próprias opções 

internas. Não se chegou a um regulador federal como temos no USA, mas 

já temos um embrião. Para manterem a sua independência face à 

Comissão, as ARN mantiveram o diálogo no seio do IRG (Grupo de 

Reguladores Europeus) onde aquela não tem assento.   

10. A independência face à Troika 

O Memorando de Entendimento (MoU) assinado entre o Governo 

Português e um triunvirato constituído pelo Fundo Monetário 

Internacional, o Banco Central Europeu e Comissão impôs, também no 

nosso sector das comunicações electrónicas e dos serviços postais, um 

conjunto de medidas calendarizadas, tendo em vista aumentar a 

concorrência e diminuir as barreiras à entrada, garantir o acesso a redes e 

reforçar a independência da ANACOM. 

Assim, nas comunicações electrónicas ficámos vinculados a transpor a 

Directiva 140/2009 que actualiza o quadro regulamentar e postula 

expressamente o princípio da independência das ARN face aos Governos e 

face aos operadores (medida 5.16/3º trimestre de 2011); a facilitar a 

entrada no mercado leiloando novas radiofrequências para acesso a 

banda larga sem fios (medida 5.17/4º trimestre de 2011); a renegociar o 

contrato de concessão do SU e lançar um novo concurso para a respectiva 

designação (medida  5.20/4º trimestre 2011); a aumentar a concorrência 

nas comunicações fixas, aliviando as restrições à mobilidade dos 

consumidores e reduzindo esses custos, de acordo com uma proposta da 

AdC (contratos padronizados, direito ao cancelamento gratuito, facilitar a 

comparação de preços, medida 5.21/3º trimestre de 2011) e eliminando 

as barreiras à entrada (1º trimestre 2012); 



Nos serviços postais, a transpor a 3ª Directiva Postal, (medida 5.22/3º 

trimestre de 2011) e a eliminar a isenção de IVA para produtos do SU 

(medida 5.21/3º trimestre 2011).   

À primeira vista, trata-se de uma clara perda de independência do Estado 

e da sujeição a um programa draconiano, com medidas substantivas e 

prazos de execução para cumprir. Alienámos a nossa autonomia de 

decisão, no tempo e na substância. Temos de prestar contas. Vergámo—

nos aos ditâmes dos credores. Ora, quando o próprio País tem de 

permutar parte da sua soberania por uns sacos de euros – é certo que 

muitos- , não é de surpreender que o Regulador nacional veja igualmente 

a sua independência condicionada por essa moeda de troca.  

Há uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que o Governo, 

neste sector, parece ter negociado bem. Na verdade, boa parte do 

cardápio de medidas ou já estavam a ser implementadas ou a realidade 

desactualizou-as. A situação não é, de facto, dramática: o trabalho de 

transposição da Directiva Quadro já estava praticamente pronto e a 

recentíssima lei 51/2011, de 13 de Setembro veio concretizá-la. O leilão de 

frequências para o LTE já estava igualmente a ser preparado e foi já 

aprovado. O concurso para o Prestador do SU está pronto também e 

remetido ao Governo. Idem, em relação à transposição da Directiva 

Postal. Das 14 medidas constantes de um Relatório da AdC retomado pela 

Troika, a maioria era extemporânea porque já adoptada, outras em curso 

já ou impraticáveis. Nesta matéria a Troika conseguiu um saco quase 

vazio. 

Ainda assim, deve reconhecer-se, humildemente,  que esses importantes 

dossiers, em função da calendarização imposta ganharam então um 

frenesim que não controlamos e que pode prejudicar a adequada 

ponderação das soluções. Jogam-se interesses estratégicos poderosos, 

muitos milhões, num País que não os tem e princípios regulatórios 

estruturantes do sector. O perigo dos lobies fazerem valer argumentos de 

urgência é considerável.  

A má notícia é a percepção de que há agentes no processo que são  mais 

troitskistas que a troika. Governo e Comissão fazem as suas próprias 



leituras e interpretações sobre o significado e o alcance das medidas: 

promover a concorrência implica formatar um leilão de espectro de forma 

a garantir que novos entrantes o adjudicam com descontos  ? Deve 

impedir-se os históricos de licitar as frequências mais importantes para se 

atingir o “level playing field” e não criar desvantagens competitivas ? Mas 

isso ainda é possível, sem ser desproporcionado e excessivamente 

penalizador para os que estão ? Quantos milhões deve render o espectro 

? O menos possível para facilitar a entrada de novos operadores ? O mais 

possível para maximizar as tão carentes receitas de um bem público ? Ou 

o mais possível, sem que tal constitua uma barreira à entrada, dado o 

bloqueio do sistema bancário ? E no SU, o concurso deverá ser totalmente 

aberto ou por prévia qualificação ? E nos serviços postais, o correio de 

quantidade deve ser excluído do SU ? A ARN deve voltar a ter poderes 

para autorizar o encerramento das estações de correios ? Nada disto está 

particularizado no Memorando. Mas há uma espécie de interpretação 

criativa. Há pessoas em Bruxelas com memória de um memorando que 

não existe e amnésia dos limites dos seus poderes. Todos os textos 

sagrados tiveram os seus evangelistas. Os papistas sempre foram mais 

perigosos que os papas. 

11. Conclusão  

A independência da regulação face aos governos pode ser afinada e está 

agora comunitariamente reforçada. Paradoxalmente, a dependência do 

Regulador português face à Comissão Europeia é agora maior, por força 

da maior integração substantiva, procedimental e orgânica (ORECE) e mais 

condicionada, em virtude da sujeição troitskista.  

Mas a independência fundamental é a que depende de nós: da nossa 

isenção, da nossa capacidade de tratamento equitativo e equânime de 

todos os interesses em presença, da nossa resistência à captura dos 

reguladores pelos regulados, da nossa interpretação do interesse público 

e da responsabilidade de o prosseguir de que somos investidos.: é que 

nunca devemos esquecer que os nossos poderes e competências nos  

advêm dos órgãos de soberania e que é em nome dos cidadãos,  titulares 

dessa soberania, que devemos exercê-los e regular com independência. 



Cabo Verde, Cidade da Praia, 18 de Outubro de 2011 

Seminário da AICEP sobre “Independência da Regulação e Regulação 

Regional e Supranacional”  

 


