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Mundo em mudançaMundo em mudança

Mudanças: economia Impacte regulatórioç p g

• Crise internacional, com impacte 
no crédito e na procura

• Pressão para 
privilegiar curto prazono crédito e na procura

• Lançamento de programas de 
estímulo económico
P d fi iê i d ã d

privilegiar curto prazo
• Tendência para 

relativizar 
preocupações de• Procura da eficiência e redução de 

custos
preocupações de 
concorrência

• Aumento da pressão 
sobre os consumidoressobre os consumidores



Mundo em mudançaMundo em mudança

Mudanças: quadro regulamentar Impacte regulatórioç q g p g

• Novo ciclo regulatório
• Diminuição perímetro regulação

• Deslocamento das 
funções de regulação• Diminuição perímetro regulação

• Maior coordenação na UE
• Importância do espectro

funções de regulação
• Menor margem de 

manobra para 
especificidades

• Libertação espectro dividendo
• Princípios neutralidade

P t ã id ó

especificidades
• Maior 

responsabilização 
agentes mercado• Protecção consumidores exógena

• Evolução conceito Serviço 
Universal

agentes mercado
• Necessidade de rever 

quadro regulatório



Mundo em mudançaMundo em mudança

Mudanças: mercado e tecnologia Impacte regulatórioç g p g

• De “uma rede um serviço” para 
“todos os serviços várias redes”

• Diluição de fronteiras
• Risco de regressãotodos os serviços várias redes

• Horizonte 100 Mb, em economia 
de oferta
C ê i d

• Risco de regressão
• Ferramentas velhas 

para problemas novos
• Concorrência passa para redes
• Alteração drivers de mercado
• Dimensão volta a contar

• Complexidade na 
coordenação

• Maior rigidez na função 
• Convergência redes – serviços –

conteúdos
• Evolução SU por neutralidade

g ç
regulatória

• Evolução SU por neutralidade
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Onde estamosOnde estamos

Preços Grossistas

Terminação Móvel

50

75

100

0

25
Terminação FixaLacete Local

Portabilidade
Activação da Pré‐

Selecção
Média Europeia (UE15)

Melhores Práticas

Fonte: CE (14º Relatório de Implementação); ERG e ICP-ANACOM - PRI Preços em Portugal
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Concorrência

BL Fixa ‐ % Altern. 

200
Acessos

STM ‐ %3º e 4º

0

100 N.º Móveis Portados
STM ‐ % 3º e 4º 
Operadores

0

SFT ‐% Altern. Receitas 
Tráfego

SFT ‐% Altern. 
Assinantes (Ac Directo) Tráfego

N.º Fixos Portados

Assinantes (Ac.Directo)

Média Europeia (UE27*)

Melhores Práticas

Fonte: CE (14º Relatório de Implementação) e Comité das Comunicações (COCOM)

Melhores Práticas

Valores para Portugal
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Taxas Penetração

200

300
STM

0

100

SFTTV CABO

0

BLF
BLM (PCMCIA e 
modemsUSB)

BLM (ut.activos)

modems USB)

Média Europeia (UE27*)

Melhores Práticas

Fonte: CE (14º Relatório de Implementação), Comité das Comunicações (COCOM) e ICP-ANACOM 
(Situação das Comunicações)

Melhores Práticas

Taxas de Penetração em 
Portugal
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Preços Retalho

SFT ‐ Residenciais 
(PPC)

80

120
(PPC)

SFT ‐ Empresariais Circuitos (2Mb/s, 

0

40
(PPC)2Km)

STM
Internet+TV (8‐
20Mbps) PPC

Internet (4‐8Mbps) 
PPC

Média Europeia (UE27*)

Melhores Práticas

Fonte: CE (14º Relatório de Implementação) e ICP-ANACOM (Situação das Comunicações)

Melhores Práticas

Portugal
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Regular ou não regular…

Fonte: CE (14º Relatório de Implementação) e ICP-ANACOM (Situação das Comunicações)
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Como regular o mercadoComo regular o mercado

Tendências

• Maior enfoque nas preocupações dos consumidores
• Manter foco no médio longo prazo evitar regulação yô yô• Manter foco no médio longo prazo, evitar regulação yô-yô
• Estreitar articulação entre regulação e gestão espectro
• Rever modelo de regulação (coordenação ou concentração)
• Reduzir regulação ex-ante, melhorar eficiência ofertas grossistas 

remanescentes
• Assegurar alinhamento dos estímulos com princípios de• Assegurar alinhamento dos estímulos com princípios de 

neutralidade
• Endogeneizar neutralidades na prática regulatória (inclui SU)
• Melhorar a eficiência da regulação




