
 

Dia Mundial das Telecomunicações 
17 de Maio de 1999  

Programa  
 
 

15h00 - Sessão de conferências com intervenção de:  
•  Portugal Telecom - Engº FranciscoTomé  
•  ParaRede - Engº João Pereira  
•  Neosis - Engº António Sousa Máximo  
•  Confederação do Comércio e Serviços de Portugal - Dr. Paulo Castelo 
Lopes  
•  Direcção Geral do Comércio e da Concorrência - Dra. Cristina Pinto  
17h00 - Sessão institucional sob a égide de S. Exa. o Ministro do 
Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território e com a 
presença de S. Exa. a Secretária de Estado da Habitação e Comunicações  
•  Mensagem do Secretário Geral da UIT  
•  Intervenção do orador convidado, Prof. Pedro Veiga, representante da 
Missão para a Sociedade da Informação.  
•  Intervenção do Presidente do Conselho de Administração do ICP  
•  Intervenção de S. Exa. o Ministro do Equipamento, do Planeamento e da 
Administração do Território  
17h45 - Inauguração da exposição:  
•  Comércio Electrónico. A nova lâmpada de Aladino.  
18h00 - Cocktail  
Outras Actividades:  
Exposições Promovidas pela Fundação Portuguesa das Comunicações  

• Formas do telefone. Design e tecnologia.  

• Exposição Filatélica de Pedro Marçal Vaz Pereira - A Telegrafia 
Eléctrica em Portugal (1855-1925)  

 
 
 
 

SESSÃO DE CONFERÊNCIAS  

Orador: Engº João Pereira 
Entidade que representa: ParaRede 
Título da Comunicação: Solução Integrada de Comércio Electrónico 
Resumo da Comunicação: 

SOLUÇÃO INTEGRADA DE COMÉRCIO ELECTRÓNICO 

 

I. Modelo de Negócio 

O que é o comércio electrónico. Qual o modelo de negócio que deverá ser 
implementado para garantir a qualidade do serviço e a massificação na sua 
utilização. 

Como as empresas integram as necessidades da troca electrónica de 
informação com outras empresas (business to business) e com os seus 
clientes consumidores (business to consumer). Qual o papel da 
administração pública (business administration). 



Como os prestadores de serviços de comércio electrónico poderão contribuir 
para acelerar a utilização do C.E. e realmente beneficiar as empresas e os 
consumidores. 

Serão apresentadas algumas iniciativas e soluções da ParaRede na área do 
C.E. 

II. Oportunidades e ameaças  

O C.E. está a provocar mudanças muito significativas na economia mundial. 
Serão apresentadas algumas das oportunidades de posicionamento no 
mercado para as empresas portuguesas e factores de risco e ameaças. 

 
 
 
 

Orador: Engº António Sousa Máximo 
Entidade que representa: Neosis 
Título da Comunicação: Comércio Electrónico - Factor Estratégico 
Resumo da Comunicação: 

COMÉRCIO ELECTRÓNICO - FACTOR ESTRATÉGICO 

 

A globalização dos mercados e o fenómeno Internet trouxeram para a ribalta 
a nova economia digital, onde o Comércio Electrónico (C.E.) ocupa uma 
posição de destaque e constitui um dos temas mais mediáticos da 
actualidade. O seu interesse alastrou-se rapidamente a todos os meios 
académicos, sociais, económicos e políticos. 

Apesar de ser difícil identificar a intensidade e amplitude das "ondas de 
choque" do fenómeno Internet, é possível, desde já, afirmar que irá provocar 
profundas mudanças em todos os domínios e tornar-se rapidamente o nosso 
meio natural de comunicação. Se associarmos essa facilidade de 
comunicação às caraterísticas do novo consumidor, que assentam 
essencialmente na exigência de qualidade, conforto e rapidez, poderemos 
afirmar que no futuro todos os negócios irão depender da Internet. Assim, 
num mundo cada vez mais global e competitivo, a Internet e o C.E. 
tornaram-se factores estratégicos .  

Neste contexto, se o sector do comércio não ocupar rapidamente o novo 
canal de vendas proporcionado pelo C.E., outros o farão seguramente, 
nomeadamente empresas da área financeira e das novas tecnologias. 

Ao analisarmos quais os grandes impulsionadores do C.E., constatamos, por 
muito estranho que isso pareça, que o principal interessado, o sector do 
comércio, não se encontra entre eles mas sim o sector académico, político e 
das novas tecnologias. Qual a razão deste aparente desinteresse pelo C.E.? 
A resposta não é fácil e seguramente que as justificações são diferentes 
consoante o tipo de comércio, ou se trate de grande distribuição ou comércio 
tradicional. 

A definição e implementação de uma estratégia de C.E. constitui uma 
operação bem mais complexa do que parece à primeira vista. As atenções 
centram-se naturalmente nos aspectos tecnológicos mais inovadores deste 
tipo de venda, com destaque para a imagem do produto no écran do cliente. 
Mas, isso é claramente insuficiente. É indispensável que a solução esteja 
integrada num sistema mais vasto, que exige um perfeito domínio da gestão 
e sincronização de todos os processos envolvidos: compras; stocks; 



devoluções e reclamações; facturação; cobranças; "merchandising"; 
logística. 

Assim uma estratégia de C.E. implica uma análise global dos processos da 
empresa, que deverá incluir a identificação de todos os que possam ser 
virtuais. Isto é tanto mais importante, se considerarmos que constitui uma 
oportunidade para simultaneamente visar o objectivo de competitividade da 
empresa, cujo sucesso está cada dia mais dependente da existência de 
processos virtuais. 

A título de conclusão, referimos apenas as palavras-chave que orientam esta 
nova forma de comércio: comodidade, conveniência e rapidez - que se 
podem materializar num serviço disponível 24 horas, em que o cliente, 
sentado à sua secretária, escolhe o dia e a hora, assim como o local de 
entrega das suas encomendas. Sem dúvida, são pontos de diferenciação, 
competitivos face ao comércio tradicional. Neste sentido, todas as 
análises coincidem na seguinte conclusão: 

O C.E. É A FORMA DE COMÉRCIO MAIS PROMISSORA. 

 
 
 
 
 

Orador: Dr. Paulo Castelo Lopes 
Entidade que representa: Confederação do Comércio e Serviços de 
Portugal 
Título da Comunicação: Comércio Electrónico - situação actual 
necessidades futuras 
Resumo da Comunicação: 

COMÉRCIO ELECTRÓNICO - SITUAÇÃO ACTUAL NECESSIDADES 
FUTURAS  

 

• O comércio electrónico no Mundo e nos Estados Unidos da América.  

• O perfil do consumidor Português  

• O Comércio Electrónico em Portugal, apresentação das conclusões 
de um Estudo da Empresa Vector XXI .  

• O Projecto Mercúrio, projecto de Comércio Electrónico lançado pela 
CCP. 

 
 
 
 
 
 

Orador:Dra. Cristina Pinto  
Entidade que representa: Direcção Geral do Comércio e da Concorrência 
Título da Comunicação: Comércio Electrónico: Perspectivas e Desafios  
Resumo da Comunicação: 

COMÉRCIO ELECTRÓNICO: PERSPECTIVAS E DESAFIOS 

 



• O conceito de comércio electrónico  

• Breve nota sobre a evolução do comércio electrónico  

• Perspectivas de crescimento  

• Os novos produtos e serviços  

• Comércio electrónico directo e indirecto  

• Vantagens para as empresas e consumidores  

• Novos modelos de comércio  

• Implicações do comércio electrónico na actividade comercial 
convencional  

• Obstáculos ao desenvolvimento do comércio electrónico em 
particular no que respeita à insegurança existente a vários níveis 
como: a protecção da vida privada, a identidade e localização das 
partes contratantes, a validade jurídica dos docum entos, a 
segurança dos pagamentos, a protecção dos direitos de autor, a 
protecção do consumidor.  

• Acções necessários para a criação de um ambiente propício ao 
desenvolvimento do comércio electrónico:  

o ao nível das infra-estruturas  

o ao nível tecnológico  

o ao nível regulamentar  

o acções de sensibilização 

• Papel dos sectores privado e público  

• A necessidade de uma abordagem à escala planetária  

 
 
 
 
 
 
 

Mensagem do Secretário Geral da UIT no Dia Mundial das 
Telecomunicações 

O Comércio das Telecomunicações 
 
 

No dia 17 de Maio de cada ano, a UIT celebra o Dia Mundial das 
Telecomunicações para comemorar a sua fundação em Paris em 1865. Este 
ano, escolhemos um tema importante e oportuno para o evento - O 
Comércio das Telecomunicações.  

Eu digo oportuno, porque 1998 será recordado como o ano no qual as 
telecomunicações se transformaram, e deixaram de ser um sector dominado 



largamente por prestadores de serviços monopolistas controlados pelo 
Estado, operando em mercados locais fechados, para se converterem num 
mercado liberalizado, no qual competem livremente entre si os vários 
operadores, oferecendo uma vasta gama de serviços aos consumidores em 
todo o mundo.  

A liberalização do mercado está agora verdadeiramente entre nós, mas 
ainda não se sabe o que tal significa em última instância para a indústria das 
telecomunicações. Enfrentamos um futuro incerto e imprevisível, que oferece 
desafios e oportunidades tanto para operadores institucionais das 
telecomunicações como para os novos intervenientes.  

Os operadores tradicionais, geralmente empresas estatais ou recentemente 
privatizadas, certamente enfrentarão um período de "choque cultural" à 
medida que se defrontam com a nova envolvente competitiva. Mas a 
experiência mostra que estas empresas não têm nada que temer face a um 
mercado totalmente liberalizado. Os operadores que já sofreram o choque 
da perda da sua posição monopolista constataram na prática que trocaram a 
quota de mercado por lucros acrescidos. A competição estimula o 
crescimento.  

Entretanto, novos operadores podem começar a sentir que enfrentam uma 
árdua batalha contra o mercado tradicional estabelecido, que normalmente 
tem uma forte base económica e a vantagem da confiança do consumidor. 
Estes novos intervenientes são normalmente mais flexíveis, mais inovadores 
e m ais receptivos face às necessidades dos consumidores. Para aqueles 
que conseguiram alcançar uma quota no mercado das telecomunicações 
crescentemente lucrativo, as recompensas prometem ser excelentes.  

Os ventos de mudança que agora sopram no mundo das telecomunicações 
são necessários para o desenvolvimento de uma economia verdadeiramente 
global, na qual todos os países possam participar como parceiros em 
igualdade. À medida que dependemos cada vez mais das telecomunicações 
na nossa vida diária - no mundo do trabalho, certamente, mas cada vez mais 
também nas nossas vidas pessoais - queremos comprar serviços mais 
competitivos ao mais baixo preço. Mais importante, se não estivermos 
satisfeitos com o serviço prestado, queremos mudar de prestador de 
serviços de telecomunicações, tal como mudamos de merceeiro, padeiro ou 
canalizador.  

O Vencedor final será indiscutivelmente o consumidor. Uma maior variedade, 
serviços mais inovadores e preços mais baixos potenciarão o 
desenvolvimento da Infra-estrutura Global de Informação, e possibilitarão 
serviços e ferramentas de comunicação em boas condições económicas e 
fáceis de utilizar, ao alcance de cada vez mais pessoas em todo o mundo.  

O desenvolvimento da Internet durante os últimos três anos, sensivelmente, 
é um excelente exemplo do que pode ser alcançado num mercado livre. Este 
sistema, baseado numa rede de redes abarcando o globo, cresceu em 
apenas três anos, passando do domínio exclusivo dos peritos de informática 
para um instrumento essencial de marketing e vendas, utilizado por centenas 
de milhar de profissionais em todo o mundo.  

Tal como sucedia anteriormente com o fax, a Internet tornou-se tão 
indispensável que hoje é difícil imaginar a vida antes da sua existência. Mas 
é com efeito improvável que tal sistema pudesse ter emergido de uma 
empresa gerida pelo Estado ou de uma grande empresa privada. A liberdade 
e a competição têm sido a chave para o desenvolvimento da Internet, e eu 
espero ver o desenvolvimento de muitas mais ferramentas igualmente úteis, 
em resultado da liberalização global das telecomunicações.  



Na UIT reconhecemos que, embora possa ser excitante a perspectiva de um 
mercado novo e livre, alguns acharão difícil lidar com as alterações actuais. 
A ruptura do antigo sistema de repartição de taxas administrativas, em 
particular, será uma fonte de preocupações para muitos operadores, 
particularmente os dos países em vias de desenvolvimento. Por esta razão, 
a UIT organizou recentemente um Fórum Mundial sobre o tema do Comércio 
das Telecomunicações, com o objectivo de suavizar a transição para novas 
estruturas de preços e uma nova envolvente reguladora .  

O Fórum reuniu representantes dos prestadores mundiais das 
telecomunicações e outras partes interessadas, que trabalharam para traçar 
novas estratégias destinadas a superar os desafios dos próximos anos.  

Em resultado de tal trabalho, bem como dos esforços da UIT, no passado e 
nos próximos anos, o futuro apresenta-se realmente muito brilhante para o 
desenvolvimento da indústria das telecomunicações globais. Esperemos que 
estas alterações resultem, em última análise, numa maior oportunidade e 
desenvolvimento das comunicações para toda a população mundial, e 
conduzam a uma melhor qualidade de vida para todos. 
 

Pekka Tarjanne  

Secretário Geral da 
União Internacional das 

Telecomunicações  

 

 

SESSÃO INSTITUCIONAL - ORADOR CONVIDADO  

Orador:Prof. Pedro Veiga  
Entidade que representa: Missão para a Sociedade da Informação 
Título da Comunicação: A iniciativa Nacional para o Comércio Electrónico 
Resumo da Comunicação: 

A INICIATIVA NACIONAL PARA O COMÉRCIO ELECTRÓNICO 

 

A globalização da economia é hoje uma realidade inegável. As grandes 
empresas concorrem em mercados cada vez mais amplos e definem as suas 
estratégias e alianças numa base global. Também as pequenas e médias 
empresas (PME) que actuam em nichos de mercado sentem cada vez mais 
como seu o mercado global. 

Por outro lado, a mundialização da economia reforça a importância da 
economia local, através da relativização da distância proporcionada pelas 
novas tecnologias de informação e das comunicações e, em particular, pelo 
comércio electrónico. Às empresas portuguesas abrem -se, assim, novas 
perspectivas de actuação no mercado global. 

Por estas razões, o Livro Verde para a Sociedade da Informação em 
Portugal identificou a necessidade de se viabilizar e dinamizar o comércio 
electrónico, como forma de protecção da competitividade das empresas 
portuguesas e das PME em particular. 

O comércio electrónico é seguramente uma das vias fundamentais para 
aumentar a competitividade das empresas, conduzindo à adopção de novas 



formas de organização do trabalho e dos negócios e impondo também 
exigências de reorganização dos sistemas de informação por forma a 
permitir recolher os benefícios do acesso a um mercado cada vez mais 
alargado.  

Neste comunicação serão apresentadas as orientações fundamentais 
subjacentes à proposta da Equipa de Missão para a Sociedade da 
Informação incluídas no documento de base da Iniciativa Nacional para o 
Comércio Electrónico. 

 
 
 
 

Intervenção do Presidente 
do Conselho de Administração do ICP  

 
 

• S. Exª o Sr. Ministro do Equipamento, do Planeamento e da 
Administração do Território  

• S. Exª a Srª Secretária de Estado da Habitação e Comunicações  

• S. Exª o Sr. Secretário de Estado do Comércio  

• Sr. Representante da Missão para a Sociedade da Informação  

• Exmos Ilustres Convidados  

• Minhas Senhoras e Meus Senhores 

É com o maior prazer que se celebra neste ano de 1999, dealbar do século 
XXI, o dia Mundial das Telecomunicações nesta Fundação onde se faz a 
ponte entre o passado e futuro do sector.  
O comércio electrónico fará parte da anunciada revolução e da emergência 
de um novo paradigma de organização da Sociedade?  
Esta é a questão que se tem posto a Governos, operadores, fabricantes e 
consumidores e a que o Instituto das Comunicações de Portugal, enquanto 
orgão regulador do sector das comunicações tem dedicado a melhor 
atenção, conjuntamente com outros agentes interessados.  
O futuro ambiente das telecomunicações e multimedia será complexo e 
independente da tecnologia utilizada dado que passará pela coexistência de 
plataformas tecnológicas. Enquanto isso, a capacidade de transmissão das 
redes tenderá a aumentar exponencialmente.  
De igual modo, a digitalização criará oportunidades aos actuais e a novos 
actores, trazendo responsabilidades acrescidas aos Governos e à sua forma 
de olhar estes desenvolvimentos que apontam para uma progressiva 
convergência de fileiras e para uma integração de plataformas, a par de um 
extenso alargamento da gama de produtos e serviços naturalmente 
disponíveis.  
É nossa sensibilidade que um dos negócios com maior potencial para a 
próxima década será o comércio electrónico, pelo impacto que poderá 
provocar, por exemplo, nas cadeias de distribuição de vários sectores, 
nomeadamente na:  

• Reapropriação pelas empresas das margens disseminadas nas 
cadeias de distribuição actuais;  

• Imposição do preço de venda de retalho;  



• Contacto directo verus virtual com os consumidores;  

• Desintegração/reformulação da cadeia tradicional de distribuição;  

• Crescimento brutal dos operadores de logística;  

• Deflação. 

Os impactos tecnológicos serão diversificados porquanto se prevê:  

• O incremento dos serviços de Call Centers, Help Desks, Customer 
Care;  

• A explosão dos site Web,  

• A adaptação do formato de televisão de alta definição (HD-CIF) ao 
comércio electrónico;  

• A classificação de terminais móveis com capacidade computacional 
de browser internet, entre outros. 

Em termos de segurança, a aplicação de protocolos que garantam um alto 
grau de securização estão implementados e encontram -se em fase final de 
refinamento tecnológico.  
A complexidade do salto tecnológico e organizacional implícito no comércio 
electrónico e as suas implicações na estratégia empresarial e na gestão são 
indicadores de importantes oportunidades de desenvolvimento de serviços 
em várias áreas de negócio, dinamizando-as.  
Para o consumidor, a diversidade de meios de acesso, com tendência para a 
sua universalidade bem como a comodidade do seu uso, rapidez e impacto 
na desburocratização e simplificação de procedimentos, será uma mais valia 
que justifica, só por si, uma abordagem proactiva dos vários agentes 
envolvidos no desenvolvimento do comércio electrónico, criando-se uma 
verdadeira plataforma de interesses.  
Por isso, esta matéria tem sido alvo de desenvolvimentos internacionais de 
que realçaria:  
No âmbito da União Europeia:  

• A iniciativa europeia para o comércio electrónico (Maio de 1997), 
onde se reconheceu que dada a forte tendência actual de 
globalização dos mercados, a implementação e o desenvolvimento 
do comércio electrónico devem integrar uma política europeia de 
promoção de acções gerais conducentes à criação de um quadro 
regulamentar único e coerente que possibilite o seu crescimento.  

• Com a Comunicação "Iniciativa Europeia para o Comércio 
Electrónico", a Comissão faz uma análise das alterações profundas 
que o comércio electrónico implica. Nesse âmbito são referidas as 
negociações na OMC sobre a liberalização das telecomunicações, 
assim como a liberalização dos mercados de tecnologias de 
informação. São igualmente feitas referências à necessidade de se 
criar um quadro regulamentar adequado, nomeadamente 
assegurando a confiança dos utilizadores, através do 
desenvolvimento de tecnologias fiáveis (assinaturas numéricas e 
certificados electrónicos) e mecanismos de protecção dos direitos de 
autor (criptografia).  
Foi adoptada a 22 de Abril a Directiva sobre a criação de um quadro 
comum para as assinaturas electrónicas.  

• De igual forma é necessário assegurar o livre acesso ao Mercado 
Único, apoiando-se na legislação em vigor e desenvolvendo-a, caso 
seja necessário. Neste contexto são de referir as Directivas sobre 
Protecção de Dados , sobre a Protecção Jurídica das Bases de 



Dados , sobre os Contratos Negociados à Distância  e a revisão da 
Televisão sem Fronteiras.  

• No âmbito da eliminação dos estrangulamentos de capacidade e da 
promoção do investimento nas infra-estruturas, são de realçar os 
financiamentos comunitários a projectos nacionais ou transnacionais 
através de verbas do 5º Programa-Quadro (tecnologias e infra-
estruturas essenciais) ou do Programa das Redes Transeuropeias 
de Telecomunicações. 

No quadro da OMC, é de realçar:  

• As discussões no âmbito da preparação do GATS 2000 que deverão 
incidir sobre o acesso à Internet, acesso aos mercados, liberalização 
do comércio, compras públicas, direitos de propriedade intelectual, 
assuntos regulamentares, classificação de bens e serviços.  

• A transparência no comércio electrónico.  

• Necessidade de apurar se a salvaguarda existente no acordo GATS 
se aplica às telecomunicações, acesso à Internet, correio electrónico 
e chamadas telefónicas feitas pela Internet. 

Finalmente, no âmbito da OCDE:  

• Está a ser desenvolvido um amplo trabalho sobre comércio 
electrónico. Conjuntamente com o Canadá foi organizada a 
Conferência de Ottawa (A Bordeless World: Realising the Potential 
of Global Electronic Commerce); tendo-se alcançado um 
compromisso para uma aproximação baseada na criação de um 
ambiente de apoio ao desenvolvimento do comércio electrónico 
liderado pelo sector privado. De igual modo, foram adoptadas 
declarações ministeriais sobre a Privacidade, Protecção do 
Consumidor e Autenticação.  

• Na sequência desta Conferência está a ser organizada a 
Conferência de Paris "Towards convergence of Stakeholder 
Interests" (12-13 Outubro 1999), que incidirá sobre a criação de 
confiança e a intensificação do diálogo entre os diversos agentes de 
mercado no quadro, de uma economia digital global. 

Paralelamente, a OCDE está a ter diversas discussões sobre a protecção 
dos consumidores, privacidade, autenticação, acesso às infra-estruturas, 
medição do impacto económico do comércio electrónico, fiscalidade e 
comércio e acesso ao mercado.  

• A maior parte destes assuntos são desenvolvidos no ICCP - Comité 
sobro Políticas de Informação, Informática e Comunicações, e nos 
seus diversos grupos de trabalhos, que têm vindo a ser 
acompanhados pelo ICP. 

Em conclusão:  

• O ICP está atento aos projectos da convergência e às suas 
implicações.  

• O que já se traduz na adopção de um novo modelo organizacional.  

• O ICP participará activa e pró-activamente nos vários "fora" de 
regulação do comércio electrónico. 

 
 



Luis Nazaré  
Presidente do Conselho de 
Administração do Instituto das 
Comunicações de Portugal  

 


