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3ª Conferência da Anacom – 30 Set. 2009 

 
20 Anos depois – Regular para quê ? 

 
 
 

Sessão – 20 anos de regulação: Construir o futuro com o presente e o 
passado 
- HISTÓRIA DA REGULAÇÃO NOS DIFERENTES PERÍODOS 

- REGULAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES DO PONTO DE VISTA DO REGULADOR 

 
 
Muito bom dia 
 
Antes do mais, lamento o facto de não poder estar aqui ao vivo convosco, mas compromissos 
familiares há muito estabelecidos levam-me a estar ausente neste momento do País. 
 
Não queria contudo deixar de vos transmitir este modesto contributo para o tema desta 
conferência "20 anos depois – regular para quê?" 
 
A necessidade da regulação, como uma "ideia-força" de políticas ou de conceptualização de 
modelos de governação, surge normalmente em períodos de crise ou de mudança nos ciclos 
económicos. Basta olharmos para a actual crise, para percepcionar tal facto. 
 
Se olharmos para os 20 anos passados da regulação nas comunicações, julgo que podemos 
facilmente identificar dois ciclos, associados a dois períodos económicos distintos, um de crise 
e outro de mudança:  
 
 - um primeiro ciclo, associado à crise da década de 70, que vai desde os finais de 80 
 até finais de 90,  em que se regulou essencialmente para liberalizar, a designada 
 "desregulação";  
 
 - e, um segundo ciclo, este de mudança, que vai dos finais de 90 até hoje, em que se 
 re-regulou com base no primado da eficiência do mercado, uma vez que já teria sido 
 estabelecida a concorrência no sector. 
 
Recuando ao ciclo de 80, surge naturalmente a questão do porquê: - porque é que surgiram as 
teses da liberalização e desregulação na década de 80? Por uma questão de racionalismo 
económico, como defendem alguns?  Por uma questão de satisfação de "grupos de interesse", 
como defendem outros?, neste caso sendo os grupos de interesse formados por grupos de 
empresas e governos em concorrência pelo poder global?  Muito provavelmente por ambos, 
mas com muito maior peso para a vertente do racionalismo económico, na minha opinião. 
 
Foi devido em grande parte à crise económica mundial da década de 70, que o capitalismo 
internacional, através dos países do G-7, levou a efeito um processo substancial de 
reestruturação económica e organizacional com vista ao aumento do volume do comércio 
internacional, da inovação e da competitividade. Surgiram assim, entre outras medidas de "fim 
aos proteccionismos", as "concepções chave" da "orientação para o negócio", da 
"liberalização", e da "desregulação", em associação com outros conceitos chave como 
"Sociedade da informação" e "Globalização". Estes conceitos converteram-se rapidamente nas 
palavras-chave que os líderes políticos de diversos países e organismos comunitários 
utilizaram para transmitirem as suas novas propostas políticas. 
 
E foi isto precisamente o que aconteceu no sector das comunicações em Portugal, em paralelo 
com a União Europeia e até com ligeira antecipação. 
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É verdade...! Se recuarmos a 87, constataremos um facto notável: - estávamos ligeiramente "à 
frente" das políticas Europeias em termos de regulação e liberalização. Quando as directivas 
saíam, já nós tínhamos as leis publicadas. 
 
Recordo só dois factos para ilustrar: Em Junho de 87 foi publicado o nosso "Livro Verde" (o 
relatório CEDICT), que abriu as portas em termos de consenso público às privatizações e 
liberalização das comunicações em Portugal, enquanto que o instrumento idêntico europeu -
"Livro Verde da Comissão Europeia"- só  foi publicado 7 meses depois, em Janeiro de 88. Já o 
nosso Parlamento tinha aprovado a primeira Lei de Bases conducente à liberalização dos 
serviços de telecomunicações, em Setembro de 89, quando a nível europeu, só em Dezembro 
de 89 é que foram estabelecidas as primeiras directivas de liberalização desses serviços. 
 
Fomos o 2º país na Europa a dispor de um regulador de comunicações, em 1989, logo a seguir 
ao Reino Unido. Fomos o 2º país na Europa a atribuir em 91 duas licenças GSM, três meses 
após a Alemanha. 
 
Houve obviamente e nessa época, um conjunto de envolventes político-económicas que foram 
particularmente favoráveis para tal celeridade, senão únicas no contexto europeu, desde o 
fracasso das nacionalizações pós-74, que abriu o caminho às privatizações e liberalizações, 
passando pela fraca oferta na época, de novas tecnologias e serviços por parte dos 
operadores, até às sintonias maioritárias, fossem políticas ou de cidadania, existentes sobre a 
matéria. 
 
Não será assim difícil de se compreender a celeridade com que as leis foram aprovadas, os 
novos operadores licenciados, os serviços introduzidos e os operadores fundidos e 
privatizados. A Sociedade no seu todo estava de acordo, desde os partidos políticos, passando 
pelos agentes económicos, até aos consumidores empresariais ou individuais. 
 
Foi um período de regulação gratificante, com testes reais de rupturas de modelos, ao passar-
se de ofertas em regime de monopólio para ofertas em regime de concorrência, com criação 
real de riqueza através de vultuosos novos projectos, com satisfação palpável dos 
consumidores a disporem de novos e inovadores serviços a preços acessíveis e até com 
externalidades interessantes nos domínios do software e da I&D. 
 
Uma vez terminada a desregulação, com o fim dos monopólios e a concorrência introduzida, 
entrou-se no 2º ciclo, a fase de mudança que designei de re-regulação, e mais uma vez surge 
naturalmente a questão do porquê desta mudança?: - Racionalismo económico?; - Grupos de 
interesse? 
 
E aqui, ao contrário do 1º ciclo da desregulação, inclino-me muito mais para a teoria dos 
grupos de interesse, ou seja para uma estratégia devidamente concertada por alguns grupos 
de interesse, nomeadamente os dos novos operadores estabelecidos e os da banca de 
investimento associada às fusões e aquisições. 
  
É que as telecomunicações passaram a ser consideradas como um sector já em concorrência 
efectiva e como tal devendo essencialmente estar sujeito às regras horizontais da 
concorrência. E não há nada melhor, em mercados com nítidas características de monopólios 
naturais, de génese corporativa e anti-concorrencial, como é o caso das telecomunicações, que 
não seja o invocar do primado da eficiência do mercado livre e da concorrência, para manter e 
defender os que já lá estão. 
  
Com a directiva de 2002 relativa a um quadro regulamentar comum para as redes e serviços 
de comunicações electrónicas e os conceitos chave das restrições à regulação ex-ante, dos 
mercados relevantes, do poder significativo, da neutralidade tecnológica e do comércio na 
utilização do espectro, a regulação passou a ter mais um cariz administrativo de retaguarda 
correctora em detrimento do cariz criativo, interventor e dinamizador assumido até então. 
 
Não sei se os reguladores europeus não ficaram reduzidos, por um lado ao desenvolvimento 
de primorosos procedimentos económico-administrativos com o objectivo último de facilitar o 
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acesso aos recursos dos incumbentes, e por outro lado a meros pregoeiros de leilões de 
frequências. 
 
Duvido que os objectivos do Conselho de Lisboa de 2000, - a passagem a uma economia 
digital baseada no conhecimento, como motora do crescimento, competitividade e emprego, 
assente no acesso a uma infra-estrutura de comunicações de baixo preço e de grande 
qualidade e a uma vasta gama de serviços -, um dos motivos invocados para a re-regulação 
efectuada com esta directiva, tenha tido resultados significativos. 
 
Curiosamente, e ao contrário do que se possa pensar, estes objectivos já vêm de muito longe. 
Talvez alguns dos presentes se recordem que em finais de 70, princípios de 80, os termos 
eram outros: - à voz chamava-se telefónico; - á banda estreita – telemático; à banda larga - 
visiofónico, e às RNG's ou Fibra na casa – Videomático. Tive o privilégio de assistir aliás em 
Biarritz, em 82, há 27 anos, às primeiras experiências técnicas e comerciais levadas a cabo 
pela France Telecom em algumas centenas ou talvez poucos milhares de residências, com a 
fibra óptica no assinante e as tais novas ofertas como o eram a televisão por fibra difundida e 
on-demand, as videochamadas e vídeoconferências em écran panorâmico, a telemedicina 
(alguns hospitais estavam ligados), o teletrabalho, a telesegurança, etc., tudo com ampla 
bidireccionalidade, redes em estrela e comutação óptica por circuitos, tanto quanto me recordo 
– enfim, um autêntico luxo de auto-estradas de informação, se comparadas com as técnicas 
actuais. 
 
Foi igualmente em 82, que surgiu, em termos de concepção e posterior desenvolvimento no 
seio da CEPT, o GSM  – Groupe Spécial Mobile – que felizmente, pelo seu sucesso, mais tarde 
ficou conhecido como o Global System for Mobile Communications, 
  
E relembro isto só para frisar que dois projectos paralelos tiveram dinâmicas completamente 
distintas. Enquanto que o GSM, por força de uma regulação ex-ante eficaz e orientada, que de 
neutralidade tecnológica não tinha nada , se transformou num sucesso, já o desenvolvimento 
dos objectivos de Lisboa de 2000, muito semelhantes aos da tal experiência de Biarritz, ficaram 
a marcar passo até agora, no quadro da tal re-regulação mais orientada para o livre 
desenvolvimento do mercado. 
  
No nosso caso, neste período, e à semelhança da Europa, houve essencialmente 
desenvolvimentos de ofertas com base nas infraestruturas já existentes, como foram os casos 
da Internet e do VOIP, baseados na desagregação do lacete local  e na separação de redes da 
PT através do "spin-off" da TV Cabo. Houve também melhorias na oferta de TV, 
particularmente com a introdução da Alta Definição, e a introdução dos operadores móveis 
virtuais. É pena, contudo, que não tenha aparecido nenhum novo operador de peso no sector, 
com novas infraestruturas e que os existentes tenham feito demasiado "refarming" em 
detrimento de novas "plantações",como sucedeu com a 3ª geração dos móveis. É pena 
igualmente que no caso do 4º operador móvel a regulação tenha de alguma forma sido 
capturada pelos interesses estabelecidos, não tendo havido culpados, mas tão somente 
beneficiados, com a canibalização dos recursos existentes. 
 
Em conclusão, julgo que este 2º ciclo de regulação, embora tenha tido aspectos positivos no 
desenvolvimento de novas ofertas e no aumento da concorrência em alguns segmentos, falhou 
contudo no capítulo das novas infraestruturas, as tais auto-estradas de banda larga e não o 
simples alargamento das estradas existentes ou refarming, não tendo conseguido assim que os 
objectivos do Conselho de Lisboa de 2000 - tivessem sido plenamente atingidos. 
 
Feita muito sucintamente uma análise histórica a estes 20 anos concentremo-nos então na 
questão: "20 anos depois regular para quê? – Construir o futuro com o presente e o passado". 
 
Mas antes deixem-me transmitir-vos uma reflexão preliminar: 
 
- A tal mão invisível do estabelecimento do preço e da qualidade pelo livre e perfeito 
funcionamento do mercado através do mecanismo de equilíbrio automático que maximiza o 
bem-estar individual e a eficiência económica, como defendido por Adam Smith, e que esteve 
conceptualmente na base da re-regulação deste último decénio, levou a que há 1 mês, no 
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passado dia 29 de Agosto, eu lesse numa revista o seguinte artigo intitulado : Conheça os 
tarifários de tráfego ilimitado das redes 3G, seguido logo do seguinte preâmbulo: - Mais uma 
vez Optimus, TMN e Vodafone estrearam um tarifário de acesso à Net através de placas 3G 
sem grandes diferenças a não ser as escassas horas entre os lançamenos. 
 
E detalhava o jornalista: 
 
A Optimus foi a primeira, ao anunciar ontem o lançamento de um tarifário com tráfego ilimitado 
durante as 24 horas de todos os dias do ano.  

O novo tarifário do Kanguru da Optimus contempla uma modalidade para uso exclusivo em casa, 

que custa 25,39 euros por mês, e outra para uso em qualquer local onde a rede da Optimus tenha 
cobertura e que exige o pagamento de uma mensalidade de 35,50 euros.  

Ainda no dia de ontem, a Vodafone reagiu à investida da Optimus com o lançamento de tarifários 
sem limites ao tráfego, que têm as mesmas velocidades dos da Optimus.  

A oferta da Vodafone também contempla uma modalidade para uso exclusivo em casa (custa 
25,50 euros, mais 11 cêntimos que a da Optimus) e outra para uso em qualquer local, que custa 
35,50 euros (o mesmo valor anunciado pela Optimus).  

A TMN não quis ficar atrás e anunciou hoje o lançamento do Banda Larga Plus,   com as mesmas 
velocidades dos tarifários anunciados pela Optimus e Vodafone no dia anterior e, como não 
poderia deixar de ser, sem limitações ao tráfego processado pelas placas de redes 3G que se 
encontram conectadas aos computadores dos utilizadores.  

O serviço da TMN pressupõe o pagamento de uma mensalidade de: -imaginem lá!  35,50 euros , 
ou seja o mesmo valor da Optimus e Vodafone...! 
 

 
Isto, além de ilustrar bem em como se brinca com os consumidores, ilustra igualmente bem em 
como se brinca com os reguladores e o actual modelo de governação, o que é 
substancialmente mais grave. O regulador sectorial sem ter poder para actuar ex-ante porque a 
teia regulatória europeia, devida e atempadamente preparada, protege os novos operadores 
estabelecidos e muito em particular os operadores móveis, e o regulador da concorrência, 
porventura com dificuldades regulatórias semelhantes, a concluir, muito provavelmente daqui 
por sete anos, um processo de cominação, que o tempo de decisão da justiça se encarregará 
de fazer prescrever. 
 
É este, infelizmente e na minha opinião, o actual estado da regulação das nossas 
comunicações. E não só. Se olharmos à volta para o sector financeiro, energético, 
comunicação social, etc., reconheceremos muitas semelhanças. 
 
Portanto, a resposta à pergunta 20 anos depois – regular para quê?,  parece-me evidente: 
 
 - regular para continuar a corrigir as falhas de mercado, e 
 
 - regular para reforçar uma matriz de governação justa e transparente. 
 
ou seja, as duas principais razões da existência da regulação desde a sua origem mantêm-se, 
em minha opinião, se pensarmos no futuro próximo. 
 
Regressar a teorias de regulação já com três ou mais décadas poderá ser considerado um 
retrocesso e até politicamente delicado. Surgem assim e agora novos conceitos académicos, 
como cooperação social, co-regulações e ensaios de campo destes novos modelos. Talvez... 
Talvez a área dos conteúdos possa servir de cobaia a estes novos modelos. Mas nas 
telecomunicações não creio. 
 
As falhas de mercado são óbvias e radicam essencialmente no facto de ser um mercado 
intrinsecamente monopolista, derivado das extensas economias de escala associadas ao 
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conceito ideal de uma única infra-estrutura e de uma única oferta perfeita. Os modelos 
derivados nunca irão além de monopólios naturais e oligopólios, como se verifica actualmente. 
 
A recente e louvável iniciativa, diga-se de passagem, de se ter tentado introduzir um 4º 
operador móvel sem sucesso é a melhor prova deste facto. 
 
O mercado das comunicações, para o consumidor cidadão, não é concorrencial, e como tal 
tem de ser regulado através das três componentes típicas: 
 
 - As regras vinculativas ex-ante, com supervisão regulatória eficaz nos desvios, sejam 
de preços, de ofertas, de qualidade ou de acessos; 
 
 - As influências estatais, sejam económicas como os subsídios, as ajudas financeiras, 
as reduções fiscais ou sejam em géneros como programas complementares de informação, 
promoção ou encorajamento; 
 
 - e finalmente , As formas de controle social ou de influência, como seja a divulgação 
de informação e discussão pública de desvios. 
 
As recentes medidas adoptadas em Portugal para a promoção das redes de nova geração, são 
um bom exemplo da aplicação destas três componentes. 
 
 - Direitos e obrigações nas ofertas claramente estabelecidos ex-ante; 
 
 - Apoios a fundo perdido, linhas de financiamento específicas, sistemas de informação 
de cadastros, regulamentos complementares de infra-estruturas em loteamentos, urbanizações 
e edifícios, protocolos com operadores e associações sectoriais e comprometimentos de lojas 
âncora como o serão as escolas e universidades, os hospitais e centros de saúde, os serviços 
públicos de justiça e os museus e bibliotecas; 
 
 - e, até uma Prévia discussão pública de toda a matéria e adequada divulgação de 
programas, objectivos e calendários; 
 
Em suma - um pacote regulatório de se lhe tirar o chapéu!, 
 
e ainda por cima num quadro de uma medida estruturante para o país, inovadora na Europa e 
intrinsecamente promotora da concorrência, na medida em que vai dar fácil acesso de 
infraestruturas a quem quiser oferecer novos serviços. 
 
Esperemos que Portugal volte a ser citado como bom exemplo nas redes de nova geração, 
como o foi com o GSM, e que possa contribuir para a alteração do actual quadro regulatório 
europeu no sentido do retorno à boa regulação ex-ante, sem demasiadas neutralidades 
tecnológicas. 
 
Já vai longa a minha intervenção e não me vou detalhar sobre outras falhas de mercado 
existentes, para além dos oligopólios, barreiras a novos entrantes e fixação de preços que já 
referi. Relembro apenas que existem outros aspectos que, em minha opinião podem configurar 
ou vir a configurar falhas de mercado e que como tal necessitarão de reflexão e eventualmente 
de regulação. Por exemplo, qual a diferença entre o bundling ou pacote entre sistemas 
operativos e browsers que tanta celeuma e medidas regulatórias tem levantado contra a 
Microsoft e os bundlings ou pacotes de triple ou four play actualmente em moda? Não será 
uma forma dos oligopólios limitarem o acesso a novos entrantes? As PMES não serão bem 
vindas e desejáveis neste sector das comunicações? Quais as implicações desta nova 
tendência dos operadores comprarem os detentores de conteúdos, tendência esta que assume 
já contornos preocupantes quando os seminários de vendas de conceitos hábilmente 
preparados pelos habituais grupos de consultadoria começam a proliferar e, paralelamente a 
banca de investimento começa a esfregar as mãos de contente com a perspectiva de novas 
mergers&acquisitions? Será que quem é do Benfica tem de ter o triple-play A e não pode ver o 
noticiário X e quem for do Porto ou Sporting terá de ter o triple-play B ou C, mas não pode  ver 
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o noticiário Y? E se este conceito extrapolar para outras áreas de influência, como as 
económicas, religiosas, ideológicas ou políticas? 
 
Passemos agora, e para terminar, à outra componente da resposta do regular para quê, 
passados 20 anos e de construir o futuro– ou seja, regular para reforçar uma matriz de 
governação justa e transparente. 
 
As agências de regulação económica têm vindo a afirmar-se ao longo destes últimos 20 anos 
como um ramo do poder executivo, no quadro dos três poderes de governação típicos: -o 
legislativo, o executivo e o judicial, e com um reforço progressivo de independência 
relativamente a esse poder pai – essencialmente o executivo. O conceito, originário segundo 
creio do sector financeiro, estendeu-se posteriormente a outros sectores, em virtude das 
liberalizações, visto que esse poder pai era simultaneamente detentor de interesses 
económicos através das empresas públicas monopolísticas nas áreas a liberalizar, não 
podendo por conseguinte continuar a ser juiz em causa própria. Foi o caso das comunicações, 
energia e transportes. É um conceito que se tem vindo a estender a outras áreas de regulação 
económica por questões acrescidas de eficiência, associadas à complexidade e especialização 
das matérias, casos da saúde, fármacos, segurança alimentar, comunicação social, etc. e, não 
menos importante, para assegurar igualmente alguma confiança aos agentes económicos e 
consumidores, cruzando competências próprias de índole mais técnica e mais estáveis versus 
as competências mais políticas e instáveis típicas do poder executivo pai. 
 
A regulação, embora primado do poder legislativo e executivo, tem vindo assim a transferir 
parte significativa dos seus méritos para as agências de regulação independentes, nestes 
últimos 20 anos, assistindo-se de facto ao surgimento de uma nova matriz de governação. 
 
E a questão que se coloca é se tal facto não deveria ser reforçado, em benefício da tal matriz 
de governação justa e transparente que as Sociedades modernas anseiam. 
 
Um dos aspectos críticos do actual modelo de governação é o da descrença e o do 
afastamento progressivo dos cidadãos relativamente aos poderes instituídos – Parlamento, 
Governo e Justiça – como é facto conhecido. Será que a regulação, no seu terceiro nível de 
poder, o dos reguladores, não poderia dar um contributo para melhorar tal situação, 
aproximando-se mais do cidadão consumidor e menos da teia de interesses económicos 
empresariais estabelecidos? 
 
Lembro-me de uma sessão do Conselho Consultivo em que uma senhora, representante dos 
consumidores, já não me recordo se do Instituto do Consumidor ou de outro organismo, 
chegou ligeiramente atrasada, ofegante e, quando interpelada sobre dado assunto, lamentar-se 
pelo atraso e pelo facto de não ter tido tempo de se preparar para a reunião, pelo que não 
poderia emitir opinião mas apenas assistir. Em seu redor, seis ou sete representantes de 
operadores, com um ligeiro sorriso nos lábios, e prontos a debitar os pareceres que legiões de 
assessores tinham atempadamente preparado... 
 
Não deveria haver uma profissionalização especializada do consumidor? Se os consumidores 
pagam para que os regulados possam defender os seus pontos de vista, porque é que os 
regulados não deverão igualmente pagar para que os consumidores possam ter os seus 
interesses profissionalmente assegurados, como p.ex. através de um representante no órgão 
colegial de decisão do regulador e da existência de painéis profissionais organizados, amplos e 
representativos dos diversos tipos de consumidores que possam e devam emitir opiniões 
fundamentadas? 
 
Outra questão que julgo que pode e que deve ser analisada é a da independência do 
regulador, que sairia reforçada se não houvesse tutela de 2º nível ou seja do poder executivo 
ou Governo, mas tão somente reporte ao poder legislativo do 1º nível ou seja ao Parlamento. 
Não serão as decisões, recomendações ou opiniões do regulador, muitas vezes 
subconscientemente condicionadas por "respeito" para a tutela que os nomeou, ou pelas 
"envolventes" em que circulam? São conhecidos os fenómenos de captura dos poderes 
legislativo e executivo pelo poder económico. Se o regulador puder ser um pivot independente 
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mais dificilmente capturável nesta matriz complexa de governação das democracias ocidentais, 
melhor. 
 
Finalmente, a influência no poder legislativo. Embora não dispondo da legitimidade do voto, 
nada impede os reguladores de, à semelhança de outros agentes que também não têm a 
legitimidade do voto, serem uns "think-tanks" geradores de propostas de natureza política e de 
regulamentação, com a vantagem acrescida do capital de conhecimento acumulado e 
especializado de anos de regulação sectorial, de molde a influenciarem positivamente os 
outros órgãos  de decisão, nacionais e comunitários, por contraposição à teia de lobbies e 
consultadorias globais que, nas mãos de interesses mais abrangentes, acabam por determinar 
políticas europeias e nacionais eventualmente menos apropriadas. 
 
Em suma : mais e melhor regulação para corrigir sistematicamente as falhas de um mercado 
tendencialmente oligopolista e uma participação mais activa na governação sectorial são, 
quanto a mim, os principais desafios da regulação para os próximos anos. 
 
Muito obrigado 
 
 
 
        Fernando Mendes 


