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CONFERÊNCIA ANACOM “SERVIÇO UNIVERSAL”, LISBOA, 18.9.2008 

CONCLUSÕES 

 

 

A ANACOM realizou, a 18 de Setembro de 2008, na Culturgest, em Lisboa, uma 
Conferência Internacional submetida ao tema “Serviço Universal”, que reuniu cerca de 
300 participantes, incluindo decisores políticos, académicos, representantes de 
operadores e de entidades representativas do sector, membros de organizações 
internacionais e de outras autoridades reguladoras, em torno do debate deste tema. 

A promoção de um debate enriquecedor sobre as principais questões associadas ao 
serviço universal (SU) no sector das comunicações foi o objectivo que presidiu a esta 
iniciativa, face aos desafios que actualmente se colocam numa sociedade dinâmica 
marcada pelo ritmo da evolução tecnológica e dos mercados e da alteração das 
necessidades e garantias dos utilizadores de serviços de comunicações.  

Desta forma, os trabalhos centraram-se na dupla realidade do sector das 
comunicações, contemplando quer a reflexão em curso sobre o SU no contexto da 
reforma do quadro regulamentar das comunicações electrónicas, iniciada em 
Novembro de 2007, quer a liberalização do mercado postal, prevista para 2011. Foi, 
assim, dado destaque ao âmbito, qualidade, preço, forma de prestação e 
financiamento do SU, bem como à sua relação com a concorrência nos mercados das 
comunicações e a protecção dos utilizadores. 

Adicionalmente, em simultâneo com a realização da Conferência e na sequência de 
despacho conjunto do Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro das Obras 
Públicas, Transportes e Comunicações de 15 de Setembro, foi publicado, e distribuído 
em local, o relatório da consulta pública promovida pela ANACOM em seguimento de 
despacho conjunto dos mesmos Ministros de 28 de Janeiro de 2008, destinada à 
recolha de posições sobre o processo de designação de prestador(es) do SU e de 
manifestações de interesse na sua prestação1. 

                                                 
1 
http://www.anacom.pt/streaming/relatcons_su_23092008.pdf?contentId=654958&field=ATTACHED_FILE.  
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O SERVIÇO UNIVERSAL DE COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS EM CONCORRÊNCIA 

 

 Atendendo à sua natureza e relevância socioeconómica, o âmbito do SU não é 
estático, podendo evoluir no sentido de acompanhar o progresso da tecnologia, o 
desenvolvimento dos mercados e as modificações da procura por parte dos 
utilizadores, sendo, desta forma, um tema de reflexão recorrente quer ao nível 
nacional quer comunitário2.  

 Verifica-se, actualmente, um assinalável crescimento na utilização da banda larga 
na União Europeia, com a consequente importância deste acesso no quotidiano da 
população. No entanto, co-existem disparidades na utilização da banda larga entre 
Estados-Membros e, dentro destes, em relação às zonas rurais, onde 
percentagens ainda elevadas da população não dispõem de acesso à Internet.   

 Na análise do SU há que ter em conta a situação de concorrência que caracteriza 
o sector das comunicações electrónicas, podendo equacionar-se que a sua 
prestação seja atribuída a um ou mais prestadores, numa lógica de segmentação 
de serviços (componentes do SU) e ou segmentação geográfica. 

 Os investimentos necessários em equipamento e infra-estrutura são apontados 
como os impedimentos/ dificuldades mais prováveis com que os operadores se 
defrontarão ao equacionarem a hipótese de se candidatarem à prestação do SU. 

 O modelo de financiamento do SU exige debate, nomeadamente as possibilidades 
que devem existir e que devem ser utilizadas tendo em conta, por exemplo, as 
realidades de outros sectores. 

 

 

                                                 
2 A Directiva 2002/22/CE, de 7 de Março (Directiva serviço universal), prevê a revisão periódica (de 3 em 
3 anos) do âmbito do SU. A última foi realizada em 2005. A CE publicou, a 25 de Setembro de 2008, uma 
comunicação sobre a segunda revisão periódica do âmbito do SU de comunicações electrónicas, na qual 
é abordado o futuro do SU e a hipótese do seu alargamento à banda larga e ao serviço móvel. Tal como 
na primeira revisão, não são propostas alterações ao âmbito do SU, sem prejuízo do debate alargado que 
a CE pretende promover sobre esta matéria. 
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O SERVIÇO UNIVERSAL E AS REDES DE NOVA GERAÇÃO3 

 

 A evolução que se tem vindo a registar no sector das comunicações electrónicas, 
com o desenvolvimento de redes de nova geração (RNG) que permitem a oferta 
de serviços de alta qualidade para voz, dados e multimédia, deverá assentar num 
enquadramento que possibilite a eliminação de barreiras ao investimento, a 
manutenção de uma concorrência efectiva e o reforço do SU. 

 O princípio da neutralidade tecnológica deverá presidir à prestação do SU. 

 As RNG e a concorrência entre plataformas vão afectar o futuro do SU. A evolução 
tecnológica e de mercado poderão tornar, designadamente, algumas obrigações 
do SU obsoletas, como por exemplo as relacionadas com os postos públicos de 
telefone. 

 A generalização da fibra óptica e a actualização das infra-estruturas europeias de 
banda larga representam custos e investimentos avultados.  

 A situação actual e as perspectivas de desenvolvimento futuro das RNG dificultam 
a sua consideração, neste momento, nas obrigações do SU, uma vez que não há 
uma utilização alargada nem taxas de penetração que cumpram os critérios 
estabelecidos na Directiva serviço universal.  

 

 

 

 

                                                 
3 Já após a realização desta Conferência, a Comissão Europeia (CE) lançou uma consulta pública, que 
decorrerá até 14 de Novembro de 2008, tendo em vista estabelecer um quadro regulatório harmonizado 
para as redes de nova geração (RNG) que encoraje os operadores a investirem neste tipo de redes, 
designadamente nas novas redes de fibra óptica. Na sequência desta consulta a Comissão pretende 
apresentar, em 2009, uma Recomendação que permita aos Estados-Membros a implementação de 
quadros legais coerentes entre si que maximizem os benefícios e minimizem os custos relacionados com 
a regulação das RNG ao nível europeu. 
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O SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL EM AMBIENTE LIBERALIZADO 

 

 Os serviços postais estão particularmente sensíveis à concorrência crescente de 
outras formas de comunicação. 

 A reforma do quadro aplicável aos serviços postais visa a criação de um mercado 
único para estes serviços, fomentando progressivamente a concorrência no sector, 
através de uma abertura total do mercado. É mantida a obrigação de prestação do 
serviço postal universal, garantindo padrões mínimos de qualidade elevada, 
fiabilidade e inovação, a preços acessíveis.  

 Esta reforma apresenta já alguns resultados positivos, tendo promovido uma 
melhoria do desempenho dos incumbentes, em termos de infra-estruturas, de 
eficiência de custos e de qualidade dos serviços, com um maior enfoque no 
consumidor, no aumento da concorrência e na garantia do SU. 

 Os reguladores nacionais têm um papel fundamental na efectiva aplicação da nova 
Directiva postal4, na definição de quem deve fornecer o SU num mercado aberto, 
nos procedimentos de licenciamento, na gestão de reclamações, no acesso às 
infra-estruturas por todos os agentes e no apuramento da existência de custos 
líquidos do serviço postal universal. 

 A nível nacional, a discussão em torno do serviço postal universal deverá prender-
se com a forma mais adequada de disponibilização do SU, através da designação 
de um ou mais prestadores deste serviço, com recurso aos agentes do mercado 
ou através de concurso público.  

 

 

                                                 
4 Directiva 97/67/CE, de 15 de Dezembro de 1997, relativa às regras comuns para o desenvolvimento do 

mercado interno dos serviços postais comunitários e a melhoria da qualidade de serviço, alterada pela 

Directiva 2008/6/CE, de 20 de Fevereiro de 2008. 
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O SERVIÇO UNIVERSAL E A GARANTIA E PROTECÇÃO DOS UTILIZADORES  

 

 O quadro regulamentar comunitário actual, relevante em matéria de direitos e 
protecção dos utilizadores de serviços de comunicações, integra as Directivas 
2002/22/CE, de 7 de Março (Directiva serviço universal – comunicações 
electrónicas), 2002/58/CE, de 12 de Julho (Directiva relativa à privacidade e às 
comunicações electrónicas), e 2006/24/CE, de 15 de Março (Directiva relativa à 
conservação de dados), bem como a Directiva 97/67/CE, de 15 de Dezembro 
(Directiva serviços postais).  

 Estão em curso várias propostas da CE em matéria de direitos e protecção dos 
utilizadores, designadamente ao nível da transparência de preços, da redução do 
prazo da portabilidade, do acesso facilitado ao 112 (número único de emergência 
europeu), da melhoria da acessibilidade para utilizadores com necessidades 
especiais e do reforço das obrigações relacionadas com a integridade e a 
segurança das redes5.  

 O conceito de always on nas comunicações electrónicas coloca diversos 
problemas ao sector, conduzindo nomeadamente a uma litigância específica em 
que a urgência/ rapidez na resolução de litígios é determinante, tendo em conta 
três factores essenciais: disponibilidade e fiabilidade do serviço e custo associado. 

 A resolução alternativa de litígios, num sector que ocupa um lugar cimeiro nas 
reclamações dos portugueses, apresenta-se como uma ferramenta a ter em 
consideração, tendo sido realçado o importante papel desempenhado pelos 
centros de arbitragem, garantido rapidez e um elevado nível de eficácia e sem 
encargos financeiros acrescidos para as partes.  

 A resolução alternativa de litígios em Portugal assenta nos julgados de paz, em 
centros de arbitragem e na mediação e conciliação, prevendo-se o alargamento da 

                                                 
5 Já após a realização desta Conferência, o Parlamento Europeu votou favoravelmente, a 24 de Setembro 
de 2008, as propostas da CE de reforço dos direitos dos utilizadores garantidos pela Directiva serviço 
universal, no que respeita a eficiência do 112, especialmente para deficientes, e ao direito de mudar de 
operador fixo ou móvel no prazo de um dia sem mudança de número de telefone (portabilidade). 
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rede de julgados de paz e a criação de tribunais especializados e de centros de 
resolução de litígios com competências especializadas. 

 

 

Em suma, as ideias expostas, o debate suscitado, bem como o elevado número e o 
nível dos participantes, confirmaram o grande interesse em torno do tema do SU, que 
coloca grandes desafios, imediatos, a reguladores e operadores, mas também à 
sociedade civil como um todo. 

As reformas sobre o âmbito do SU, os procedimentos de designação e o modelo de 
financiamento, por forma a dar resposta ao desenvolvimento tecnológico, à oferta dos 
mercados e às necessidades dos utilizadores, revelam-se inevitáveis. No entanto, o 
âmbito destas reformas e o prazo em que devem ser realizadas continuam a dividir as 
opiniões dos especialistas.   


