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Mário Lino 
Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 
 
Mário Lino iniciou a sua intervenção congratulando-se pelo facto de a 

Conferência ANACOM ter sido inserida no âmbito da Presidência portuguesa 

do Conselho da União Europeia (UE), reunindo um conjunto de especialistas 

de todo o mundo sobre comunicações electrónicas. 

 

Tendo presentes a globalização dos mercados e o desafio da convergência, 

uma nova realidade se revela: a prestação de diferentes serviços de 

comunicações independentemente da tecnologia (neutralidade tecnológica), 

aliada à existência de uma enorme gama de equipamentos que prestam 

diferentes serviços, com disponibilização de vários conteúdos. Tudo isto altera 

as comunicações electrónicas como até agora entendidas. Daqui resultam 

novos desafios que reclamam novas medidas e orientações políticas no seio da 

UE, o que se manifesta no actual processo de revisão do quadro regulamentar 

das comunicações electrónicas. 

 

A Presidência portuguesa dá uma especial atenção a este assunto, 

aguardando-se, em meados de Novembro, altura da realização do Conselho de 

Ministros da UE sobre telecomunicações, a apresentação das propostas da 

Comissão no âmbito da revisão do quadro regulamentar das comunicações 

electrónicas. As principais questões em análise são, entre outras, a 

consolidação do mercado interno, a atribuição de novos poderes a instâncias 

centrais (veto da Comissão no tocante aos remédios), a par da harmonização 

na aplicação de remédios por parte das autoridades reguladoras nacionais e da 

política do espectro radioeléctrico.  
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Mário Lino identificou ainda outros assuntos sectoriais em destaque no âmbito 

da Presidência portuguesa da UE: 

• a proposta de Decisão da Comissão Europeia sobre serviços móveis via 

satélite, na faixa 2GHz, que irá introduzir uma nova dinâmica no 

mercado das comunicações electrónicas; 

• a proposta de revisão da Directiva GSM com a adopção de uma nova 

Directiva, que recolhe o consenso entre os Estados-Membros da UE; 

• a implementação da televisão móvel, suportada numa estratégia pan-

europeia que conduza a benefícios para os consumidores, em termos 

dos serviços e conteúdos disponíveis e da promoção da diversidade 

cultural; 

• o dividendo digital, no âmbito da passagem da televisão analógica para 

a televisão digital, matéria que também será objecto de análise na WRC-

07, que terá início em Outubro de 2007. 

 

Ao nível nacional, Mário Lino salientou os actuais desafios para colocar 

Portugal entre os melhores a nível mundial, no que diz respeito à 

dinamização das TIC e ao aproveitamento das oportunidades resultantes da 

convergência de serviços e tecnologias: uma maior acessibilidade; uma 

maior penetração das comunicações electrónicas e de redes avançadas 

que permitam o acesso universal; novas plataformas potenciando novos 

serviços, como o governo electrónico; a generalização da utilização dos 

computadores pessoais com acesso à banda larga. Salientou também, 

neste contexto, os resultados concretos já obtidos por Portugal no tocante 

ao e-Goverment e à banda larga móvel. 

 

Todas estas metas, com vista a promover o desenvolvimento sustentado, 

têm presente que a convergência deve ser, antes de mais, uma 

convergência de pessoas e de ideias. 

 
 
 

 
 


