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DECISÃO 

Revogação do direito de utilização de frequências detido pela MEO - 
Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. para a exploração do  

sistema FWA 

1. Pedido da MEO

Por comunicação recebida em 26 de junho de 2019, a MEO - Serviços de Comunicações 

e Multimédia, S.A. (MEO) solicitou à ANACOM o cancelamento antecipado do Direito de 

Utilização de Frequências (DUF) ICP-ANACOM N.º 07/2006, com efeitos a partir de 

30.06.2019. 

Para tanto e referindo-se ao ofício da ANACOM de 5 de fevereiro de 20191, a MEO alega 

que concluiu o processo de migração (ou de desligamento) dos clientes do serviço 

telefónico fixo que suportava na faixa dos 3400–3800 MHz a que havia feito alusão na sua 

comunicação de 19 de fevereiro de 20192, pelo que considera extintas as bases que 

justificaram a atribuição do referido DUF. 

No âmbito deste pedido, a empresa realça ainda o atual enquadramento regulatório da 

faixa em questão, designadamente a 2.ª Opinião do RSPG (Radio Spectrum Policy Group) 

sobre 5G, o artigo 54.º do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas e a Decisão de 

Execução (UE) 2019/235 da Comissão, de 24.01.2019.   

2. Antecedentes

Nos termos constantes do título ICP-ANACOM N.º 07/2006, a MEO é detentora de um 

direito de utilização de um bloco de 2 x 28 MHz, correspondente às frequências 

3410-3438 MHz e 3510-3538 MHz, para as zonas geográficas 1, 5, 6 e 7 definidas no 

anexo à Portaria n.º 1062/2004, de 25 de agosto, para exploração do sistema FWA (Fixed 

Wireless Acess). 

1 Sobre “Disponibilização da faixa de frequências dos 3400–3800 MHz”. 
2 Através da qual deu resposta ao solicitado pela ANACOM no referido oficio de 05.02.2019. 
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O referido DUF encontra-se válido até 10 de dezembro de 2024. 

No quadro das diretrizes e decisões da União Europeia relativas à faixa dos 

3400-3800 MHz, a ANACOM solicitou à MEO, por ofício expedido em 5 de fevereiro de 

2019, informação sobre a utilização residual que a empresa então fazia do espectro em 

questão e, em concreto, sobre a conclusão do processo de migração dos 12 clientes cujos 

serviços ainda se suportavam na referida faixa. 

Nesta comunicação, a ANACOM evidenciou que (i) não só não antecipava razões para 

ponderar e acolher a renovação do DUF de que a MEO é titular nesta faixa, como (ii) não 

podia deixar de equacionar uma eventual revogação antecipada dos atuais DUF detidos 

na faixa dos 3400–3800 MHz, dado que tal permitiria, nomeadamente, libertar e facilitar a 

disponibilização da mesma num único procedimento de atribuição por idêntico prazo de 

utilização, nos termos e em conformidade com os calendários fixados nos instrumentos 

aplicáveis da União Europeia. 

Em resposta, recebida em 19 de fevereiro de 2019, a MEO informou que já havia iniciado 

contactos com os clientes cujo serviço se suportava na faixa em questão, informando-os 

que a tecnologia associada aos seus acessos seria descontinuada a curto prazo e que a 

empresa dispunha de soluções alternativas que seriam determinadas através de 

avaliações técnicas de cada local. 

Segundo a MEO, os clientes que manifestassem interesse em manter o seu serviço, seriam 

contactados no sentido de efectuar uma nova instalação com a tecnologia futura. Os 

clientes que não fossem contactados telefonicamente seriam contactados através de carta 

com o mesmo tipo de informação. Os clientes que recusassem a migração para outra 

tecnologia ou que não reagissem à comunicação escrita, seriam informados, nos termos 

da Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE), de que a MEO iria proceder ao desligamento 

dos seus serviços. 

Nesta mesma missiva, a MEO informou, desde logo, que assim que tivesse concluído o 

processo de migração/desligamento dos serviços, tencionava solicitar o cancelamento do 

seu DUF, expectavelmente até 30 de junho de 2019. 

Em 19 de julho de 2019, no âmbito do cumprimento das obrigações de informação relativas 

à sua atividade, a MEO informou a ANACOM que, no final do mês de junho, já não detinha 

clientes no serviço prestado com recurso ao sistema FWA. 



3 
 

3. Análise  

Com os contornos acima detalhados, verifica-se que o requerimento da MEO configura um 

pedido de revogação do ato de atribuição do DUF, consubstanciado no título ICP-ANACOM 

n.º 07/2006, na medida em que a empresa pretende ver cessados os efeitos de um ato 

administrativo e, em concreto, de um ato constitutivo de direitos no sentido previsto no 

artigo 167.º, n.º 3 do Código do Procedimento Administrativo (CPA). 

De acordo com a citada norma, consideram-se constitutivos de direitos os atos que 

atribuam ou reconheçam situações jurídicas de vantagem, o que, no caso presente, se 

traduz na atribuição de um direito de exploração de um determinado recurso, que o 

particular pretende obter no seu interesse e para desenvolvimento de uma atividade 

económica. 

Confrontada com um pedido de revogação de um ato que atribui uma vantagem a um 

particular – pedido esse que é obviamente fundado no interesse e nas motivações do 

respetivo titular – compete à ANACOM avaliar se o interesse público, subjacente à adoção 

de tal ato, ficará ou não prejudicado pelo deferimento da pretensão do particular. 

 3.1. Enquadramento 

É à luz do regime da revogação dos atos constitutivos de direitos previsto no CPA, que o 

presente pedido deve ser analisado.  

De acordo com o n.º 2 do artigo 167.º do CPA, os atos administrativos constitutivos de 

direitos só podem ser revogados: a) na parte em que sejam desfavoráveis aos interesses 

dos beneficiários, b) quando todos os beneficiários manifestem a sua concordância e não 

estejam em causa direitos indisponíveis, c) com fundamento na superveniência de 

conhecimentos técnicos e científicos ou em alteração objetiva das circunstâncias de facto, 

em face das quais, não poderiam ter sido praticados, e d) com fundamento em reserva de 

revogação, na medida em que o quadro normativo aplicável consinta a precarização do ato 

em causa e se verifique o circunstancialismo específico previsto na própria cláusula.  

No caso vertente, verifica-se que a revogação do ato administrativo de atribuição do direito 

de utilização de frequências para exploração do sistema FWA ora em questão é da 

iniciativa da própria titular, a MEO, atualmente a única interessada no sentido implícito do 

artigo 169.º do CPA, não se verificando, assim, nenhum dos condicionalismos enunciados 
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no n.º 2 do citado artigo 167.º. 

Estabelecendo o n.º 1 do artigo 169.º do CPA que, na ausência de disposição especial, 

são competentes para a revogação dos atos administrativos os seus autores e  

verificando-se que o ato de atribuição do DUF foi praticado pela ANACOM, é esta entidade 

competente para promover a revogação do mesmo.   

3.2. Análise do pedido  

No caso em análise, não pode deixar de se considerar, antes de mais, que assiste à MEO 

a liberdade de não querer desenvolver a atividade para a qual lhe foi atribuído o direito de 

utilização de frequências, consubstanciado no título ICP-ANACOM n.º 07/2006, tendo 

presente, como já acima explicitado, que o ato em causa se insere na designada categoria 

de atos administrativos favoráveis. Não obstante, importará, caso a caso, aferir das 

condições que sejam aplicáveis, em cada situação concreta, perante a intenção de 

abandono de atividade que estiver em causa.  

Na análise do presente pedido releva o facto de a MEO ter informado, atempadamente, a 

ANACOM de que tinha estabelecido um plano de migração dos seus clientes para tecnologias 

alternativas ao FWA, salvaguardando igualmente os direitos legais daqueles que a tal não 

anuissem. 

Considerando que, de acordo com os critérios de gestão e planificação do espectro, cabe 

a esta Autoridade assegurar a utilização efetiva e eficiente das frequências, garantindo que 

esta não conduz ao seu subaproveitamento, e tendo presente que no final de junho de 

2019 a empresa já não reportou qualquer cliente associado à prestação de serviços 

suportada no sistema FWA, entende-se que o deferimento da pretensão da MEO não 

prejudica o interesse público subjacente à atribuição das frequências em causa, pelo que 

nada obsta à pretensão da empresa. 

Ademais, o deferimento deste pedido permitirá facilitar a disponibilização desta faixa nos 

termos e em conformidade com os calendários fixados nos instrumentos aplicáveis da 

União Europeia, tendo presente que a mesma foi sinalizada como uma faixa pioneira para 

a operação de redes sem fios de nova geração (5G) no âmbito do objetivo global de 

conetividade para toda a Europa. 
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Na senda do acima exposto, considera-se ainda que o deferimento do pedido em apreço 

não terá um impacto significativo no mercado que, como tal, imponha a promoção do 

procedimento geral de consulta nos termos previstos no artigo 8.º da LCE. 

Igualmente se conclui que, sendo a decisão inteiramente favorável à MEO, indo ao 

encontro do requerido pela empresa, verifica-se que se encontram preenchidos os 

requisitos para dispensar a audiência prévia da empresa, nos termos previstos na alínea f) 

do n.º 1 do artigo 124.º do Código do Procedimento Administrativo3.  

Por fim, tendo presente que a MEO requer o deferimento do seu pedido com efeitos a 30 

de junho de 2019 e considerando que pode ser atribuída eficácia retroativa ao ato de 

revogação, dado que o mesmo é favorável à interessada, não lesa direitos ou interesses 

legalmente protegidos de terceiros, nomeadamente tendo em conta que a empresa informa 

que os clientes que utilizavam esta tecnologia foram migrados para tecnologias alternativas 

ou solicitaram o cancelamento dos seus serviços, entende-se que os efeitos da presente 

decisão podem ser reportados a 30 de junho de 2019 ao abrigo do disposto no n.º 1 do 

artigo 171.º do CPA.   

4. Deliberação 

Face ao exposto, o Conselho de Administração da ANACOM, ao abrigo do disposto nos 

artigos 15.º, 19.º, n.º 3, e 33.º, n.º 5, todos da Lei das Comunicações Eletrónicas, bem 

como nos artigos 165.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, e no 

exercício das competências que lhe são cometidas pelo artigo 26.º, n.º 1, alínea b) dos 

seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, delibera: 

1. Revogar o direito de utilização de frequências para exploração do sistema FWA, 

consubstanciado no título ICP-ANACOM N.º 07/2006, atribuido à MEO.  

2. Determinar que o ato de revogação a que alude o número anterior produz efeitos a 

30 de junho de 2019. 

 

 

                                                 
3  No qual se prevê que o responsável pela direção do procedimento pode não proceder à audiência quando os elementos 
constantes do procedimento conduzirem a uma decisão inteiramente favorável aos interessados. 
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3. Dispensar a audiência prévia da MEO, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 

124.º do Código do Procedimento Administrativo.  

Lisboa, 22 de outubro de 2019. 


