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A Economia Digital – Desafios

Primeiro Desafio: Que modelo de Regulação?

A Economia Digital é uma realidade incontornável e, ou os reguladores estão atentos e se adaptam 
tentando perceber e acompanhar a sua dinâmica, nomeadamente centrando-se na defesa dos 
interesses dos consumidores, ou corremos o risco de ficarmos reféns dos novos grandes players.

O maior desafio do setor (à escala global) ainda é garantir ligações de alta qualidade em todo o 
mundo e por isso ainda se mantem um dos principais problemas da regulação “clássica”.

À regulação o que se pede é que se inove, reinvente e perceba que não é possível regular 
numa economia digital com ferramentas e remédios analógicos.

A existência de diversos reguladores que se multiplicam e nem sempre se coordenam é um 
problema na definição do modelo (ex. CNPD, GN de Segurança, Consumidor, Concorrência...).

O modelo de regulação é adequado face às características atuais do setor? Ou
a regulação, tal como a conhecemos e que arbitrou o mercado neste início de
século é inefetiva e desnecessária?
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A Economia Digital – Desafios

Segundo Desafio: O que Regular?

O que deve ser regulado? Existe uma nova equação regulatória?

O novo ecossistema Digital é bastante mais complexo do que tradicional, onde  redes de 
comunicação, aplicações, conteúdos e dispositivos não se podem desassociar.

Tal como o setor é transversal, também o exercício regulatório deverá ser, sob pena 
de se tornar ainda mais obsoleto.

A falta de adaptação política e regulatória ao dinamismo do setor não travará o 
desenvolvimento, mas poderá criar distorções no mercado e, em última análise, 
prejudicar os consumidores.

Se a inovação do setor é convergente a regulação terá que acompanhar essa 
convergência.
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A Economia Digital – Desafios

Terceiro Desafio: Quando Regular?

A forte competição no ecossistema digital significa que a regulação não é 
mais necessária ou pode ser significativamente reduzida?

A regulação precisa de ser integralmente repensada face às profundas e 
abrangentes mudanças no ecossistema digital.

Deve assumir os novos desafios regulatórios: como a privacidade ou a 
segurança;

Deve encarar o exercício regulatório numa perpetiva bottom up e 
considerar novas abordagens.

Deve reformular instrumentos (como o Serviço Universal) e adotar princípios 
neutros face às componentes do ecossistema digital.

Regular ex ante ou ex post, não é suficiente, é necessário adotar uma postura de 
regulação ex momentum
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A Economia Digital – Desafios

Quarto Desafio: Que políticas regulatórias?

Onde se devem centrar as políticas setoriais e a regulação?

A formulação política deve estar atenta às especificidades e características do 
ecossistema digital, seja do País ou da Região de integração, assim como das 
tendências globais.

A regulação deve estar atenta às questões do acesso, eliminação de barreiras 
de entrada e saída, privacidade e proteção de dados, análise de fusões de 
empresas, política de espectro, universalização e inclusão digital. 

As políticas de regulação devem, desde que possível, formular-se a montante das 
inovações setoriais e serem suficientemente flexíveis para acompanhar o seu 
desenvolvimento, monitorizando e avaliando os seus resultados a jusante.
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A Economia Digital – Desafios

Quinto Desafio: Qual a tendência da regulação?

É possível a regulação acompanhar o desenvolvimento e inovação 
desenfreada do setor? 

A regulação deve ser uma espécie de API (Application Programming Interface) no 
ecossistema digital - um interface entre a Indústria e os consumidores;

Com rotinas e padrões dinâmicos para potenciar os benefícios da economia digital, 
sem se envolver nos detalhes da sua implementação, permitindo e potenciando o 
benefício dos seus serviços, mas sempre com objetivos claros de defesa do 
interesse público.

A tendência terá de ser inflexível na defesa intransigente dos interesses dos 
consumidores pendendo para o lado mais desprotegido do mercado.
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A Economia Digital – Problemas e 
Soluções

Problemas

Mercados digitais compartimentados

Falta de interoperabilidade entre os setores 
(público e privado)

Cibercriminalidade crescente e risco de 
desconfiança nas redes

Falta de investimento em redes e I&D

Iliteracia e desqualificação em matéria 
digital 

Oportunidades perdidas de resposta aos 
desafios das sociedades

Falta de concorrência

Soluções

Um mercado único digital dinâmico

Criar maior Interoperabilidade

Criar mais confiança e segurança

Promover investimentos em redes e em I&D

Melhorar a literacia digital, as qualificações 
e a inclusão na sociedade digital

Demonstrar os benefícios proporcionados 
pelas TIC à sociedade

Pacotes regulatórios de incentivo à 
concorrência
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Mercados Digitais e Agendas Digitais

Agendas Digitais são a 
resposta ao desafio da 

digitalização da economia

Alinham na atração de 
crescimento inteligente, 

sustentável e socialmente 
inclusivo 

O seu sucesso e contributo 
para a Economia Digital 

depende do Ecossistema 
Político Mundial

Necessidade de 
internacionalização da 

governação da Internet, com 
base no modelo 
multistakeholder;

Melhorar as condições do 
comércio internacional de 
bens e serviços digitais, 
nomeadamente no que 
respeita aos direitos de 
propriedade intelectual;

Necessidade de atualização 
dos acordos internacionais 

face ao progresso tecnológico 
(ex. ITR).

Modelo de funcionamento das Agendas Digitais
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Mercados Digitais e Agendas Digitais

O modelo de 
execução das 

estratégias digitais, 
acompanhamento 

da evolução e a 
consequente 
avaliação do 
impacto das 

medidas adotadas;

A necessidade de 
mecanismos de 

coordenação 
eficazes entre os 
diversos domínios 

políticos 
(multissectorial);

A necessidade de 
cooperar com 

Estados-Membros 
da região ou do 

mercado digital em 
questão, bem como 

com todas as 
partes 

interessadas;

Monitorar e 
reportar os 
progressos 

realizados na 
execução e manter 
um debate com as 
partes interessadas 

sobre os 
progressos.

Quais as implicações da nova abordagem das Agendas Digitais?
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Mercados Digitais e Agendas Digitais

execução, 
acompanhamento, 

avaliação 

mecanismos 
de 

coordenação 
e cooperação 
multissetorial 
e multilateral 

Monitorização e 
reporte

Mecânica das Agendas Digitais
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Mercados Digitais e Agendas Digitais

Mecânica proposta de coordenação da Agenda Digital para a CPLP

ARCTEL-CPLP
GT Agenda Digital

Observatório das 
Comunicações

Estados membros 
da CPLP

Comissão 
Interministerial

Comissão Técnica

Responsável de 
Implementação

mecanismos 
de 

coordenação
e cooperação 
multissetorial 
e multilateral 

Monitorização e 
reporte

execução, 
acompanhamento, 

avaliação 
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Mercado Único Digital?

Caminhamos ou podemos falar de um Mercado Único Digital, de um espaço de livre 
circulação de serviços digitais?

Ou devemos falar em Mercados Únicos Digitais cujo seu conjunto promove um 
grande Mercado Digital e uma Economia Digital Global embora que fraturada?

Podemos construir pontes para ultrapassar as limitações de livre circulação de
serviços digitais?

Ou devemo-nos centrar nos nossos próprios mercados e nos mercados
regionais em que estamos integrados?

Qual deverá ser o posicionamento político e regulatório perante esta realidade?

E o ecossistema da economia digital está condicionado ou sobrepõe-se aos
mercados regionais? A economia Digital sobrevive sem um Mercado Único Digital?
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Mercado Único Digital?

• Promover o acesso a redes 
debanda larga a todos os 
agregados familiares e 
ligações de alto débito em 
escolas, universidades, 
centros de investigação, 
hospitais, etc;

• Investimento em 
infraestruturas de redes de 
nova geração;

• Aposta na comercialização 
em massa do 5G 
promovendo acessibilidade 
ao maior número de 
utilizadores possível nos 
grandes centros urbanos;

Para a União Europeia a lógica do 
sucesso da Economia Digital 
assenta na conceção de uma 

Mercado Único, o qual, por sua 
vez, assenta em políticas de 

conectividade (Pacote 
Conetividade):
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Mercado Único Digital?

Comunicações 

Eletrónicas / 

Infraestrutura

Segurança 

Digital

Serviços 

Digitais

Literacia Digital 

e Capacitação

Tratando-se de uma iniciativa inter-regional, a proposta para a CPLP, requer 

uma abordagem mais flexível.

O resultado: nunca será um Mercado Único Digital, mas será uma boa base 

para o reforço das economias digitais de cada Estado membro.
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Mercado Único Digital?

Se Mercado Único Digital for o resultado natural da execução das Agendas e 
promoção da Economia Digital, qual o caminho para a sua implementação?

Mais acessibilidade, conetividade e capacidade de rede;

Criação de condições de concorrência equitativas para o 
desenvolvimento de redes digitais e de serviços inovadores e 
convergentes; 

E a otimização do potencial de crescimento da economia digital.

O Mercado poderá não ser único mas a sua Digitalização e o seu contributo 
para a Economia Digital terá, obrigatoriamente, que observar estas 
condicionantes.
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A Regulação na Sociedade Digital  na 
UE – Estratégias e Desafios

O principio de monitorização das Agendas e Estratégias Digitais é essencial. Em 2014, o 
BEREC definiu três objetivos gerais (Estratégia de Médio Prazo 2015 – 2017):

Promover a concorrência e o investimento: promoção de concorrência efetiva que 
impulsione o investimento e escolhas eficientes para os utilizadores (mais investimento em 
infraestruturas, inovação e novos serviços);

Promover o mercado interno: Desenvolvimento de práticas regulatórias consistentes 
abordando questões transfronteiriças para permitir que os cidadãos e as empresas da 
UE beneficiem de serviços pan-europeus onde quer que estejam;

Empoderamento e proteção dos utilizadores finais: promoção dos interesses dos 
cidadãos da UE e na proteção dos interesses dos grupos de utilizadores vulneráveis, 
através da monitorização das evoluções do mercado e garantir a oferta de serviços de sua 
escolha, com níveis adequados de preço e qualidade.

Atendendo ao desenvolvimento tecnológico atualizou a sua estratégia, 
apresentando 5 linhas prioritárias para 2018-2020.
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A Regulação na Sociedade Digital  na UE 
– Estratégias e Desafios

Os diferentes modelos criados para o lançamento de redes de alta capacidade, 
criou diferentes condições de mercado em toda a Europa. 

Necessidade de identificar problemas de concorrência que possam surgir em 
diferentes estados membros à medida que as redes de alta capacidade forem 
surgindo e substituindo as redes tradicionais (tanto nas redes fixas como sem 
fio). 

Em termos gerais, como é que o acesso a redes de alta capacidade fixas 
influenciam a cobertura da rede sem fio e como este pode afetar o objetivo final do 
aumento da conectividade.

Prioridade 1: Responder aos desafios de conectividade e a novas 
condições de acesso a redes de alta capacidade
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A Regulação na Sociedade Digital  na UE 
– Estratégias e Desafios
Prioridade 2 - Monitoramento de potenciais estrangulamentos na 
distribuição de serviços digitais

Reconhecendo que o 5G não deverá estar disponível até 2020, foca-se em abordar os 
desafios dos novos modelos de negócio, partilha de espectro e infraestruturas, cobertura e 
segurança. Por outro lado acompanhar a inovação ao nível das redes (fixas e sem fio) no 
sentido de encontrar perspetivas reguladoras comuns para acompanhar a influência que 
possam ter nos mercados (influência para IoT, Small Cell deployment, etc).

Prioridade 3 - Promover o 5G e a inovação em tecnologias de rede

Avaliar / analisar a evolução dos vários mercados digitais nos próximos três anos - 
visando particularmente a forma como o poder de mercado é distribuído, a existência 
de potenciais estrangulamentos para a concorrência e como estes podem ser 
abordados melhor para garantir que os mercados sejam mantidos abertos e a 
neutralidade seja salvaguardada.
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A Regulação na Sociedade Digital  na UE 
– Estratégias e Desafios

Prioridade 4 - Promover uma abordagem consistente dos princípios da 
neutralidade da rede

Assume como prioritário a investigação das formas em que a neutralidade
da rede é afetada pelas mudanças nos mercados e das novas tecnologias
e incentiva os reguladores nacionais a compartilhar experiências sobre a
implementação prática do regulamento e as diretrizes do BEREC.

Foco em ter consumidores mais conscientes e capacitados procurando que 
tenham a informação e as ferramentas necessárias para fazer escolhas 
informadas e se envolverem eficazmente com o mercado. Os próximos três anos 
serão de avaliação e promoção da capacitação e proteção ao consumidor

Prioridade 5 - Explorar novas formas de aumentar a capacitação do 
consumidor
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Conclusões

A Regulação terá que se reinventar numa perspetiva de convergência, dinamismo e flexibilidade,
num modelo tipo API, focando-se na defesa do interesse público e dos consumidores;

Os benefícios da Economia Digital só serão observados se existir uma forte colaboração e 
coordenação entre todos os intervenientes na execução, acompanhamento, e consequente 
avaliação das estratégias digitais;

Agendas Digitais, como insrtrumentos de desenvolvimento de Economia Digital, só se 
tornam efetivas quando reforçadas por mecanismos de acompanhamento, avaliação, 
Monitorização, reporte e de coordenação e cooperação multissetorial e multilateral 

A iniciativa da CPLP sobre a Agenda Digital para a CPLP, pode ter um papel disruptor no 
contributo para o Mercado Digital na CPLP, através da proposta de Agenda Digital que será
discutida pelos Ministros das Comunicações em junho próximo.

Abordagem coletiva e observância conjunta de desafios e problemas sem implicação de adoção de 
medidas padrão – one size doesn’t fit all
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