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Grande entrevista FátimaBarrosDestaque

franciscofsilva@economico.pt

ApresidentedaAnacomedoBE-
REC, o organismo que reúne os
28 reguladores europeus, diz que
o aumento das tarifas de teleco-
municações por causa do fim do
‘roaming’, em 2017, é um risco,
mas espera que isso não aconte-
ça. Fátima Barros está preocupa-
da com o aumento das reclama-
ções e está a trabalharpara ajudar
os consumidores a compreende-
remos contratos que assinam.

O fim do ‘roaming’ na Europa
está previsto para 2017. Que im-
plicações vai ter no comporta-
mento dos operadores?
A questão do ‘roaming’ é apai-
xonante e levanta sempre gran-
des discussões. Por um lado,
quem viaja fica muito feliz por
poder viajar e não ter custos ex-
tra quando utiliza o seu telemó-
vel. Mas, por outro, não pode-
mos esquecer que o acesso às re-
des tem custos. Porque as redes
são essencialmente locais. Te-
mos um operador com uma rede
emPortugal, quando vamos para
outro país e acedemos aos servi-
ços de comunicações electróni-
cas, vamos utilizar uma rede de
outro país. Obviamente que há
custos de interligação, a que
chamamos custos grossistas, e o
problema é que a eliminação do
‘roaming’ não pode ser feita sem
ter em conta como se vão tratar
esses custos que hoje são regula-
dos. Portanto, o que existe hoje é
que, até 2017, vai existir uma so-
bretaxa que implica valores que,
neste momento, serão de 0,05
cêntimos por minuto na voz e

0,05 cêntimos pormegabyte nos
dados. Isso permite, de alguma
forma, cobrir os tais custos gros-
sistas e, ao mesmo tempo, tam-
bém disciplinar um pouco o
consumodas pessoas.
E a partir de 2017?
A partir de 2017, a ideia é que
cada indivíduo vai utilizar o ta-
rifário que tem em casa, mas vai
ser imposta o que nós, em por-
tuguês, chamaríamos de políti-
ca de utilização responsável.
Pode haver abusos?
Se for eliminado qualquer custo
associado ao ‘roaming’ podem
existir situações de arbitragem.
Como os preços de retalho não
são iguais em todos os países, há
o risco de alguém usar cartões
de um país onde o preço é mais
baixo num país onde o preço é
mais alto. A isso chama-se ‘roa-
ming’ permanente. Para evitar
o ‘roaming’ permanente, vai ser
definida a política de utilização
responsável que, no fundo, vai
impor limites.
Como é que serão definidos es-
ses limites?
Esta questão é interessantíssima,
sobretudo quando olhamos para
os dados que foram recolhidos
pelo BEREC relativamente aos
padrões de consumo que exis-
tem na Europa, portanto, verifi-
camos que há uma assimetria
abismal. E sobretudo, essa assi-
metria está muito ligada por
exemplo, aos hábitos de utiliza-
ção da internet. Temos os países
do Norte, nomeadamente a Sué-
cia, onde o consumo de dados é
altíssimo, e temos um país como
Portugal onde o consumo de da-
dos é baixíssimo. E podemos fa-
lar de uma coisa, sem entrar em
questões técnicas, de 2000 e tal
megabytes na Suécia para 77
megabytes emPortugal.
É essa a diferença?
Mas há outro problema. Os sue-
cos viajam emmédia 15 dias por
ano e os portugueses três a qua-

tro dias por ano. Os suecos gos-
tamde vir a Portugal e os portu-
gueses, normalmente, não vão
à Suécia. Isto cria um desequilí-
brio muito grande entre os paí-
ses da Europa e esteve na ori-
gem de grande discussão. Por-
que se não houver cuidado na
forma como se permite aos
operadores recuperaremos seus
custos, podemos ter um grande
desequilíbrio entre os vários
países da Europa.
Esse é um dos pontos em que
discorda da Europa?
Tenho sido uma voz crítica. E
Portugal teve uma voz crítica
junto das instituições europeias,
exactamente porque considera-
mos que os países do Sul da Eu-
ropa, numa situação em que são
eliminadas estas sobretaxas, fi-
carão, ou poderão correr o risco
de ficar, prejudicados. E o
maior problema que vemos, é
que sejam as populações que

não viajam, a ter de vir a supor-
tar os custos associados à elimi-
nação das tarifas de ‘roaming’.
Admite que os operadores ten-
derão a aumentar as tarifas para
fazer face a esses custos?
Não sei. Espero que não aconteça.
Mas é umrisco.Há umrisco tam-
bém associado a um aumento do
consumo,por exemplo, nas zonas
turísticas durante o Verão. Esse
aumento do consumo poderá
provocar uma pressão grande so-
breas redes. Levar a congestiona-
mentos, à necessidade de maior
investimento e, aí sim, surgem
problemasdeondeestá a rentabi-
lidade dos operadores para fazer
faceaesses investimentos.
EmPortugal, nos últimos tempos
assistimos a fusões e modifica-
ções accionistas de empresas de
telecomunicações. Tem sido
bomparao consumidor?
Temos assistido a uma consoli-
dação do mercado, sem dúvida,
embora de natureza diferente.
Na NOS houve a consolidação de
um operador que era essencial-
mente de rede fixa, com um
operador de rede móvel, o que
permitiu criar uma plataforma
que para concorrer com a plata-
forma da PT. Agora haverá uma
alteração, que não sabemos qual
será, em termos da venda da
Cabovisão e da Oni. Não sabe-
mos quem irá comprar estes ac-
tivos e que impacto é que isso
terá na estrutura demercado.
Mashámais concorrência?
O que temos observado é que
tem havido uma grande dinâ-
mica em termos de concorrên-
cia. Diria que não há falta de
concorrência de mercado, por-
que observamos um grande di-
namismo em termos de lança-
mento de produtos e de concor-
rência, mesmo em preços. Por-
que, de facto, os operadores es-
tão a tentar desenvolver os seus
serviços, seja rede móvel, seja
na fixa. E, sobretudo, continua-

“O fim do ‘roaming’ pode
fazer aumentar o preço
das telecomunicações”
Consumidores Uma folha simplificada vai passar a acompanhar todos os contratos e tarifários
de comunicações e permitirá ao cidadão comum compreender o documento que assina.

Fátima Barros mostra que o consumo
de dados em Portugal é baixíssimo,
por comparação com a Suécia, onde
é muito elevado.

Francisco
Ferreira da Silva

Rosário Lira

Há o risco de alguém
usar cartões de um
país onde o preço
é mais baixo num
país onde o preço
é mais alto. A isso
chama-se ‘roaming’
permanente.

Continuamos
a verificar
investimentos no
mercado que, creio,
são importantes, para
garantir que todos os
cidadãos terão acesso
às redes de nova
geração.

“
mos a verificar investimentos
no mercado que, creio, são im-
portantes, para garantir que to-
dos os cidadãos terão acesso às
redes de nova geração.
E as queixas dos consumidores
que chegamàAnacom?
Têm, normalmente, a ver com
questões contratuais.
Essencialmentenospacotes?
Sim. Isso é o resultado de uma
concorrência agressiva que exis-
te nomercado. As forças de ven-
da muito agressivas, muitas ve-
zes os consumidores também
prestam pouca atenção a deter-
minados detalhes. A Anacom
tem tido um papel interventivo
no mercado. No ano passado,
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Anacom identifica os problemas
em todo o país, exigindo que o
operador os resolva
rapidamente.

Fátima Barros entende que é
desejável o aumento da oferta
de conteúdos na TDT.

A Anacom tem sido acusada de
não fazer a devida fiscalização
da TDT. O que está a ser feito
para resolver os problemas?
A responsabilidade da TDT é do
operador, neste caso o MEO/
Portugal Telecom. À Anacom só
competem funções de fiscaliza-
ção. Construímos uma rede de
sondas para fazer essa fiscaliza-
ção. Foi um investimento bas-
tante elevado. Desenvolvemos a
tecnologia em colaboração com
universidades portuguesas,
porque necessitávamos de ter
instrumentos que permitissem
monitorizar com muita acuida-
de o funcionamento da TDT.
Quais são os resultados ?
Temos 400 sondas espalhadas
pelo país que nos permitem
identificar problemas, exigindo
ao operador que intervenha ra-
pidamente. Mas há problemas
na TDT que têm a ver com a
própria construção da rede.
Quando as temperaturas so-
bem, verificam-se fenómenos
de auto-interferência no sinal o
que faz com que, emmuitas re-
giões, não exista cobertura ou
que, pelomenos, o sinal seja in-
terrompido. O projecto está a
ser desenvolvido, mas tem ha-
vido uma intervenção da Ana-
com junto do operador para
colmatar todas as deficiências
que vão sendo identificadas.
E o operador tem respondido?
Normalmente, os operadores,
quando recebem uma instrução
da Anacom, cumprem.
Qual deve ser o investimento
para garantir o futuro da TDT?
Essa não é uma área da compe-
tência da Anacom. Só determi-
namos a atribuição de frequên-
cias. Tudo o que tem a ver com o
número de canais ou a atribui-
ção desses canais é matéria do
Governo ou da ERC. Mas temos

dado a colaboração que nos é
pedida nessamatéria.
Mas conhece bem o processo.
Qual é a sua opinião?
A questão da TDT é complexa.
Resulta de escolhas que foram
feitas no passado e que resulta-
ram numa oferta de conteúdos
na TDT que é pobre, embora
ainda exista espaço na rede para
poderem ser atribuídos mais
canais. Mas há outros proble-
mas. No futuro, os operadores
terão de fazer ofertas em alta
definição, para isso é necessária
maior capacidade, o que impli-
ca tambémmais investimentos.
Portanto, há muitas decisões
que têm de ser tomadas para
aumentar a oferta de conteúdos
da TDT, que é desejável.
Esses erros do passado reflec-
tem-se no presente?
Não considero que tenham sido
necessariamente erros. Foram
decisões tomadas com restri-
ções e informação diferente da
que temos hoje. Creio que é
preferível pensar no futuro. E,
neste momento, há, do ponto
de vista das entidades que são
responsáveis por estas áreas e
dos operadores, interesse em
discutir o assunto e em pensar
soluções. ■

“A TDT é da
responsabilidade
do MEO. A Anacom
só fiscaliza”

Quando as
temperaturas
sobem, verificam-se
fenómenos de auto-
-interferência
no sinal da TDT,
o que faz com que,
emmuitas regiões,
não exista cobertura
ou que, pelo menos,
o sinal seja
interrompido.

“
proibimos a utilização dos ter-
mos“ofertas ilimitadas”, quando
as ofertas não eram ilimitadas.
Estamos a trabalhar, agora,
numa decisão, que deve sair du-
rante o Verão, sobre a criação de
uma folha simplificada, que de-
verá acompanhar todos os con-
tratos e todos os tarifários. Uma
folha que aumente a transparên-
cia das condições contratuais e
que permita ao cidadão comum
perceber facilmente tudo aquilo
que está envolvido no contrato
que está a assinar. E que também
permita fazer comparações fáceis
entre osdiversos tarifários.
As reclamações dos consumido-
res têmaumentado?

Têmaumentado.
Foram65mil em2014.
Exactamente. Mas esse é um
fenómeno transversal a todos
os países. A natureza dos pro-
blemas não é diferente em Por-
tugal do que é noutros países.
Muitas vezes a mesma família
tem mais do que um contrato,
com níveis de complexidade
elevados. Depois, as pessoas
vêem que o vizinho tem uma
oferta mais atractiva e querem
mudar, mas verificam que têm
um período de fidelização do
qual não se tinham apercebido.
Isso cria descontentamento e,
obviamente, algum litígio rela-
tivamente aos operadores. ■

Estamos a trabalhar
numa folha
simplificada que
aumente a
transparência das
condições contratuais
e que permita ao
cidadão comum
peceber tudo o que
está envolvido nos
contratos.

“
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Conectividade É a palavra-chave por detrás do conceito do mercado único digital que vai ser
crucial para o crescimento económico português e também para relançar a economia europeia.

“Mercado único digital
vai relançar a economia”

Destaque Grande entrevista Fátima Barros

Francisco Ferreira da Silva
e Rosário Lira
franciscofsilva@economico.pt

Fátima Barros diz que Portugal
tem uma cobertura de redes de
nova geração muito acima da
média europeia,mas a utilização
dessas redes pelos consumido-
res é das mais baixas da Europa.

O mercado único digital, tal
como está desenhado, não lhe
levanta objecções?
O ‘Digital Single Market’ é uma
estratégia global que reconhece
que o crescimento económico
na Europa deve ser baseado na
economia digital. E a economia
digital assenta nas infra-estru-
turas de comunicações electró-
nicas. O ‘Digital Single Market’
tem muitas propostas com as
quais os reguladores europeus
concordam. Tem havido uma
cooperação muito grande entre
a Comissão Europeu e o BEREC,
que é o órgão dos reguladores
europeus, a que presido actual-
mente, e que constitui um ór-

A presidente da Anacom garante
que, em Portugal, 40% das casas
tem acesso a três operadores.
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gão de suporte e de consulta
para a Comissão Europeia.
As questões de concorrência
são preocupantes?
Tem havido um movimento de
consolidação um pouco por
toda a Europa. Quando falamos
em consolidação devemos dis-
tinguir dois movimentos: um é
aquele que gera consolidação
nummercado nacional. O outro
é aquele que gera consolidação
ao nível europeu. Temos o
exemplo da Altice, que adquiriu
o MEO em Portugal. Mas temos
assistido a outros movimentos
de concentração e de consoli-
dação, nomeadamente no mer-
cado irlandês e nomercado ale-
mão, no ano passado. Isso pode
gerar alguma fonte de preocu-
pação para o futuro.
A intenção é que em 2020 toda a
Europa esteja digitalizada.
Como estão a correr as coisas?
Apalavra-chave por detrás deste
conceito domercado único é co-
nectividade. Pretende-se que o
mercado único não tenha obstá-
culos, que seja fluido na conecti-

vidade, ou seja, no acesso à ban-
da larga. Temos estado a discutir
isso ao nível da Europa, porque
enfrentamos uma situação de
países comníveis de desenvolvi-
mentomuito assimétricos.
Como está Portugal?
Portugal está excelente. Em
termos de cobertura de redes de
nova geração, que permitem
acesso a banda larga rápida e
super rápida, Portugal está en-
tre os melhores da Europa. Nas
redes de nova geração estamos
com uma cobertura de 89%.
Isto inclui não só redes de fibra,
mas também as chamadas redes
de cabo. Temos também uma
rede de LTE, que é o 4G, com
uma cobertura de 94%, o que
nos coloca no quarto lugar na
Europa. Em termos de cobertu-
ra de fibra, estamos no 6º lugar,
com 65,8%. Portugal é, de fac-
to, um dos países que melhor se
posicionam em termos da
União Europeia. Mas há zonas
mais remotas, zonas rurais, que
não são atractivas para o inves-
timento privado. E é aí que sur-

ge o problema do ‘Digital Single
Market’. O problema de asse-
gurar que haverá conectividade
na Europa. Existe disponibili-
dade de fundos europeus para
os operadores poderem fazer
investimento. Mas isso não re-
solve o problema. Haverá áreas
em que será preciso uma inter-
venção dos governos.
Apesar disso, ainda há queixas
de utilizadores que não têm
acesso à rede de fibra óptica.
Como é que isso se resolve?
A Comissão Europeia definiu, na
agenda digital, dois objectivos
essenciais. Um é o acesso de to-
das as casas a uma velocidade de
30 megabytes por segundo. O
outro que, pelo menos, 50% das
casas tenham uma oferta de 100
megabytes por segundo. Este é
umobjectivoextremamente am-
bicioso adoisníveis.Oprimeiro é
como é que vamos assegurar de
facto a cobertura de redes de alta
velocidade nas zonas remotas. O
segundo, exactamenteporquehá
o problema de não ser rentável
esse investimento. Por outro
lado, termos do lado da procura,
procura para estas velocidades
tão elevadas, nomeadamente 100
megabytes. E aí isto leva-nos a
um ponto que é o problema da
procura. Portugal é um bom
exemplo. Temos uma cobertura
que está muito acima da média
europeia.Mas se formos ver o ní-
vel de penetração, estamos mui-
to abaixo da média europeia.
Creio que estamos na 20ª posi-
ção. Por um lado, temos de facto
redes de excelente qualidade,
mas depois não temos do lado da
procura a necessária utilização.
Precisamos de literacia digital.
Temos uma grande parte da nos-
sa população que, de alguma
maneira, temdificuldades em ter
acesso aomundodigital.
Uma população envelhecida?
Uma população envelhecida, e
que, em geral, tem um nível de
educação baixo. O que nos colo-
ca completamente ao contrário
de um país como a Suécia. E, por
outro lado, há também questões
económicas que não podemos
esquecer, e os últimos anos fo-
ram muito marcantes nesse as-
pecto. Também é necessário as
pessoas terem aplicações que
necessitam de velocidades mui-
to elevadas.
Mas as empresas cada vez mais
vão ter necessidade dessas ve-
locidades?
Omais importante équeasPMEe
as ‘start-ups’, que estão fora dos
grandes centros urbanos, possam
ter acesso às redes de alta veloci-
dade. Isso sim é crucial para o
crescimento económico. Não só
no caso de Portugal. Diria que é
fundamental para o relançamen-
todaeconomiaeuropeia.■

RESPOSTA RÁPIDAS

Termas deMonfortinho?
Umsítio excelente, que
aconselho a todaagente
parapassar férias.
Louvain?
Umsítio óptimopara estu-
dar, ondeencontra gente de
grandequalidadeeonde se
podeaprendermuitomais
doque sóeconomia.
PoiaresMaduro?
Umbomministro.
Princesa daGraciosa?
Aminhaégua, excelente.
Alpes?
Umsítio para descontrair.
AndreaBertoldi?
Ocompanheiro de sempre.
Anacom?
Umsítio fantástico para tra-
balhar.
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Fátima Barros diz que “a revisão
da directiva para as comunicações
electrónicas é um grande desafio”
e “vai definir a regulação do futuro”.

Qualidade Limitações da lei orçamental estão a fazer sair os melhores
quadros da Anacom. Regulador tem dificuldade em recrutar talentos.

“Anacom está a ter
dificuldade em repor
talentos perdidos”

Destaque Grande entrevista Fátima Barros

Francisco Ferreira da Silva
e Rosário Lira
franciscofsilva@economico.pt

Apresidente da Anacomdiz que
“a questão dos conteúdos pode
ser, de hoje para amanhã, um
problema que se integre nas
preocupações da Anacom”- Por
isso, diz que pode vir a ser im-
portante discutir, no futuro, a
fusão entre a Anacom e a ERC.

Opaís tem tido dificuldades e os
reguladores também. O que é
que essas restrições a têm im-
pedido de fazer?
O financiamento da Anacom
não depende do Orçamento do
Estado, depende das contribui-
ções dos operadores, através
das chamadas taxas de regula-
ção. Também cobramos as taxas
de utilização do espectro ra-
dioeléctrico, que é um bem pú-
blico. Parte dessas taxas do es-
pectro servem para cobrir os
custos operacionais da Anacom
relativamente à gestão do es-
pectro e o resto é entregue ao
Estado. Relativamente às nos-
sas taxas de regulação, são
orientadas para os custos. Nos
últimos anos, temos reduzido
de maneira muito significativa
os custos operacionais da Ana-
com, mas de forma a não afec-
tar a nossa actividade.
Então não tem problemas?
Onde sentimos mais as restri-
ções que estão associadas à nos-
sa actividade, é no que diz res-
peito às pessoas. Nos últimos
anos, a lei obriga-nos, além dos
cortes salariais, ao congela-
mento das promoções e a limi-
tações na capacidade de recru-
tamento. Isso gera umproblema
porque concorremos nomerca-
do do talento. Uma entidade re-
guladora é, essencialmente, ca-
pital humano. Se não tivermos
capacidade para ir ao mercado
recrutar pessoas de elevada
qualidade, a nossa actividade e
a qualidade do nosso trabalho
podem ficar comprometidas.
Numa área de grande evolução.
Exactamente. A tecnologia evolui
a uma velocidade estonteante e

internet, têm serviços de con-
teúdos, nomeadamente de tele-
visão e hoje observamos também
que maior parte dos operadores
já fornece serviços de consultoria
na área de sistemas de informa-
ção às PME.No futuro, vamos as-
sistir adoismodelos:modelos em
que os operadores se limitam a
fornecer acesso às redes, mode-
los em que os operadores vão
estar verticalmente integrados
com outras áreas, tanto a mon-
tante como a jusante, nomea-
damente, nas áreas de conteú-
dos ou de serviços. O grande
desafio que enfrentamos hoje,
no âmbito do ‘Digital Single
Market’, é a revisão da directiva
para as comunicações electró-
nicas. Essa revisão vai definir
aquilo que vai ser a regulação
no futuro e tem um desafio
muito grande que é o que vai ser
o futuro e qual vai ser o papel
dos reguladoresnesse futuro.
Acha que vamos ter um regula-
dor único em termos europeus?
Nada, neste momento, aponta
para a existência de um regula-
dor único.

E como vê uma possível fusão
da ERC com aAnacom?
AERC temmuitas competências
que não se enquadram na acti-
vidade nem nas competências
da Anacom. Contudo, a questão
dos conteúdos pode ser, de hoje
para amanhã, um problema que
se integre nas preocupações da
Anacom. Sendo que hoje os
operadores concorrem essen-
cialmente compacotes de servi-
ços, sendo que a televisão paga
faz parte desses pacotes, sendo
que os conteúdos, sobretudo os
‘premium’, podem ser uma for-
ma de criar vantagens competi-
tivas, ou mesmo algumas bar-
reiras, para alguns operadores,
pode ser, de facto, necessário
haver maior intervenção ao ní-
vel dos conteúdos.
O que é que isso significa?
Alguns reguladores têm duas
áreas.
Significa fazer ou não a fusão?
Não me compete a mim dizê-lo.
Neste momento não sentimos
aindaessanecessidade.No futuro,
pode acontecer que se torne im-
portantediscutiresseassunto.■

Se não tivermos
capacidade para ir
ao mercado recrutar
pessoas de elevada
qualidade, a nossa
actividade pode ficar
comprometida.

“

temos de ter os recursos necessá-
riosparapodermosacompanhara
evolução do mercado. O que te-
mos verificado é que o congela-
mento das carreiras tem levado a
que os elementos mais jovens da
nossa instituição procurem alter-
nativas. Ainda esta semana os
nossos colegas ingleses levaram
alguns dos nossos elementos para
trabalharemLondres.
Quantos elementos é que tem
em falta nestemomento?
Não temos falta. Felizmente te-
mos tido a capacidade de repor
os elementos que têm saído. O
problema que temos é de não
conseguirmos oferecer às pes-
soas uma previsão do que será a
evolução da sua carreira dentro
da Anacom, não só em termos
salariais, mas também em ter-
mos de desenvolvimento pes-
soal. Apesar de ser um local re-
conhecido pela excelência do
trabalho que é feito aqui e pela
excelência das pessoas que aqui
trabalham, temos, de facto,
uma limitação que esperamos
que, muito em breve, possamos
ultrapassar. As nossas limita-
ções vêm da lei do OE, que in-
clui os reguladores nas limita-
ções de salários.
É possível ultrapassar essa si-
tuação?
Espero que as autoridades reco-
nheçam que é necessário que os

reguladores tenham maior fle-
xibilidade e que não sejam es-
trangulados, que seja reconhe-
cida a sua autonomia.
A autonomia não está a ser
cumprida?
Está a ser cumprida, simples-
mente há outras necessidades
que se sobrepõem. Isto pode
causar, a prazo, um problema
nas entidades reguladoras, na
preparação de jovens para ama-
nhã poderem substituir as pes-
soas que, entretanto, vão che-
gando ao fim das suas carreiras.
A idade média das pessoas na
Anacom está perto dos 49 anos.
Como é que o mercado vai evo-
luir? Como vê o futuro do mer-
cado emPortugal?
O nosso mercado é extrema-
mente dinâmico e sofisticado.
O sector das telecomunicações
em Portugal é dos sectores em
que estão mais bem colocados,
quando comparados com os ou-
tros países da União Europeia. O
que acontece é que, neste mo-
mento, todo este sector está em
ebulição. No futuro, o que espe-
ramos é um desenvolvimento
muito rápido de áreas como
aquela que é designada por in-
ternet das coisas, com os equi-
pamentos, as máquinas, a co-
municarem uns com os outros.
Há vários projectos europeus
como, por exemplo, na Alema-
nha, a Indústria 4.0, que é con-
siderada a quarta revolução in-
dustrial. Isso vai permitir ga-
nhos de produtividade e uma
revolução na forma como os
processos produtivos são orga-
nizados. Vamos assistir tam-
bém, em pouco anos, ao desen-
volvimento do 5G. Temos, de
facto, um sector fascinante pela
forma como evolui.
E, entretanto, vamos ter tam-
bém operadores a adquirirem
empresas de conteúdos...
Acho que vamos assistir a todos
os tipos de modelos. Se há uma
questão que está em cima da
mesa hoje em dia é qual vai ser a
evolução dosmodelos denegócio
dos operadores.De facto, os ope-
radores jánão se limitama forne-
cer serviços de voz ou de acesso à
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