
Senhor Ministro 

Distintos  convidados 

Minhas Senhoras e Meus Senhores   

A Anacom faz hoje vinte anos  e é nosso privilégio poder receber agora  os 

Presidentes que fizeram a sua História e partilhar dos seus testemunhos. 

Tenho a certeza que vão finalmente revelar os pequenos segredos que 

souberam guardar e os grandes escândalos que tiveram que reprimir.  

Nem o Dr. Luís Filipe Menezes logrará o seu silencio, brandindo o célebre 

dever de  sigilo. 

Uma instituição sem memória é um organismo sem identidade. E uma 

entidade que não se reconhece é uma burocracia sem alma e sem 

estratégia.  Celebrar os vinte anos pode, por isso, ser um momento de 

percepção do trilho desbravado,  do legado que fomos deixando,  uma 

oportunidade para reflectir no sentido das nossas rotinas.   

E não é tarefa fácil. Aos vinte anos os jovens são impertinentes perante o 

poder, têm a mania da independência,- o Sr. Ministro que o diga… -  

gostam de promover a contestabilidade, defendem sempre as associações 

de consumidores mais radicais, acabam por ser influenciados pelas modas, 

às vezes efémeras,  vestem mesmo roupas que talvez não devessem 

vestir, como a de assessor do  Governo, p.ex.; mas, por outro lado, ainda 

estão a aprender como se devem regular e detestam a supervisão. Para 

um regulador jovem, como nós , temos os defeitos todos…          

Tudo mudou nestes vinte anos. Já não sabemos  se foi o mundo das 

telecomunicações que enlouqueceu ou se foi o próprio mundo que 

perdeu o tino por causa delas. Tudo é frenético e etéreo. Há cada vez mais 

redes, mas são redes sem fios: podemos cair no chão, sem amparo, com 

milhares de “faces” no “book”,  é certo, mas sem o rosto e a palavra 

essenciais, sem o perfume dos poros da pele, que os pc – mesmo com 

fibra óptica - ainda não conseguem transmitir . 

Há vinte anos o sector era pacato e o regulador podia ser previsível: 

tínhamos cinco empresas estatais, os CTT, os TLP, a Marconi a Telepac e a 

TMN.  Sim, é verdade, contra o que possa parecer,  a PT não existiu 



sempre… Mas o turbilhão marcou a infância  do regulador. A emergência 

de novos serviços, como o móvel – esse prodígio da ubiquidade -, a 

videoconferência, o videotexto, o “paging”, a televisão por cabo, tudo isso 

veio revolucionar as ofertas. Não obstante, era ainda um pequeno 

segmento de iniciados e para ricos bem musculados: Em 1989 existiam 3 

mil utilizadores de telemóveis,  cada aparelho podia custar 4000 mil euros,  

pesar uma tonelada e ter a forma de um tijolo…. 

A liberalização ocorrida em 1991 nos móveis tornou a vida do regulador 

um “frisson”: a Telecel veio  fazer companhia à TMN, a Optimus entrou 

em 1998 e,  de repente, em dez anitos,  dos 3 mil utilizadores passámos 

para os 15 milhões, que colocam Portugal no grupo de topo dos países 

europeus. É caso para dizer que o País está mal, mas que não nos 

cansamos de o comunicar  uns aos outros.  

Constituída a PT, privatizada e liberalizado o sector do fixo (1994), o sector 

passou das cinco empresas para várias dezenas, de 1.2 mil milhões de € de 

proveitos registados em 1989 para  9 mil milhões , representando cerca de 

4,7 % do PIB, mas, sobretudo, oferecendo uma gama muito diversificada 

de novos serviços  a preços acessíveis e com qualidade excelente.   

O caminho não foi, porém, um passeio e várias batalhas se travaram: 

contra a PT – como tinha de ser – para abrir a rede de cobre do 

incumbente aos novos entrantes, mas, também,  contra práticas menos 

“fair” de alguns e algumas expectativas excessivas de outros. De facto, 

nem sempre à possibilidade tecnológica correspondeu um modelo de 

negócio conseguido, uma procura social suficiente ou uma regulação 

eficaz. Pelo caminho ficaram alguns destroços.   

No entanto, a bem sucedida  análise de mercados, na senda do quadro 

regulatório europeu e a imposição a empresas com PMS de obrigações 

várias, foram erigindo um sistema de ofertas grossistas  que fazem parte 

do nosso calão privado (ORALL, OLL, ORCA, ORAC, ORLA), tudo polvilhado 

com exigências de não discriminação, transparência, orientação para os 

custos e indicadores de qualidade, que veio a ter consequências virtuosas. 

Assim, do ano 2000 para cá, com algumas cenouras e sem as pauladas das 

coimas de milhões, a ANACOM conseguiu, com persistência, consistência 



e sensatez,  a proeza de tornar Portugal num dos mais competitivos 

países: temos mais de 300 mil lacetes desagregados, temos 258 centrais 

com operadores co-instalados, no segmento da voz fixa os novos 

operadores já detêm mais de um terço do mercado, na internet de banda 

larga 57,2% dos clientes também já não pertencem ao operador histórico. 

Claro que a ANACOM não fez tudo sozinha. Há até uns críticos que, 

corrosivamente, gostam de ferroar que tudo se fez “malgré nous”. Nem 

tanto ao mar, nem tanto à terra …Os sucessivos Governos, por exemplo,  

deram sempre mostras de perceber  a importância estratégica  do 

desenvolvimento das telecomunicações  e souberam criar as condições e 

os “inputs”para tal;  como não recordar o papel que o Ministro Mário Lino 

tem tido na generalização das NGN ou no uso dos portáteis no sistema de 

ensino?  

E os operadores deram provas de um dinamismo, agressividade, 

capacidade de inovação e de concorrência notáveis.  Como não lembrar a 

OPA da Sonae à PT, momento crucial do nosso mandato, eloquente na 

dimensão do empreendorismo e da ousadia, que colocou desafios 

inauditos aos reguladores,  ao Governo, à PT e a todo o sector ? Nada 

ficou como dantes,  a OPA não se concretizou, mas o “spin off” da ZON 

aconteceu  por força dela e, com ele, o mercado sofreu uma mutação 

estrutural profunda, cujas sequelas ainda perduram.   Como não lembrar 

que os CTT souberam adaptar-se à mudança de paradigma 

comunicacional – com a irrelevância actual das cartas pessoais – e na sua 

História de 500 anos – como impressivamente fazia questão de sublinhar 

o Dr. Luís Nazaré – entregaram pela primeira vez dividendos ao accionista 

Estado, num quadro de liberalização progressiva e sem despedimentos em 

massa ?   

Minhas Senhoras e Meus Senhores  

Os desafios do presente  são os da convergência  de plataformas e de 

serviços, mas, também, consequentemente, das empresas operadoras e 

prestadoras, tudo sob as esporas das NGN. No telemóvel, além de 

falarmos, utilizamos a net e a televisão; no pc vemos televisão, falamos e 

temos net, claro ; na televisão temos net e interactividade. A esta 



concentração horizontal de plataformas  e de serviços vai corresponder 

concentração vertical das empresas ? Que problemas é que isto coloca à 

regulação? Estamos a reconstituir novas barreiras à entrada ? No salto dos 

4 Mega  para 100 Mega, o que é que vai mudar nas nossas vidas?  O 

esforço do  governo em ligar muito rapidamente  escolas, hospitais , 

Universidades  e serviços de Justiça  com RNG, vai ser acompanhado pela 

melhoria dos respectivos serviços ?  Como é que se concilia a necessidade 

de viabilizar os vultuosos investimentos, com a preservação da 

concorrência e a não reconstituição dos monopólios ?  Vamos finalmente 

efectuar o “switch off” do sinal analógico, o que vamos fazer com o 

dividendo digital ? Qual deve ser o alcance do serviço universal ?  Como é 

que a internet das coisas vai alterar a forma de nos organizarmos? Como é 

que as competências dos reguladores  devem ser reajustadas para se 

adaptarem a estas novas realidades ? Devemos potenciar as relações com 

Reguladores  homólogos da CPLP ? E porque é que resistimos a um 

regulador europeu nas Comunicações, se temos um regulador europeu na 

banca ?   

Minhas Senhoras  e Meus Senhores 

Para nos ajudarem a reviver aquele passado auspicioso e a melhor 

compreender este inquietante futuro temos connosco o testemunho de 

quatro ex Presidentes da ANACOM,  que contribuíram para o seu prestígio 

e que são observadores qualificados do nosso sector e a quem eu muito 

queria agradecer a disponibilidade para aqui estarem, nesta Vossa casa .      

Antes de lhes passar a palavra, porém, permitam-me que publicamente 

tribute o meu reconhecimento e a minha gratidão a todos os 

trabalhadores da ANACOM que, ao longo destes anos – alguns desde a 

fundação  - souberam com o seu elevado profissionalismo, desvelo, 

dedicação e sentido de responsabilidade, fazer da ANACOM aquilo que ela 

é: provavelmente um dos melhores reguladores da Europa… 

Os Conselhos de Administração passam e eles ficam, e ficam sempre 

melhores, assim o espero…São os detentores das verdades do templo, de 

imensa sabedoria, de uma atitude de arregaçar as mangas, de saber sofrer 

incompreensões, de perscrutar os sinais de mudança e de saber mudar, de 



muito e muito bem fazer. Para esse conjunto de notáveis profissionais  eu 

queria deixar o nosso muito obrigado pelo que têm feito pela  ANACOM, 

pelas comunicações e pela afirmação de Portugal no mundo. 

Que os próximos vinte anos possam contar uma nova história de sucesso.             

  

Lisboa, 30 de Setembro de 2009 

Alberto Souto de Miranda        


