COMUNICADO DE IMPRENSA
XXVII Fórum AICEP das Comunicações Lusófonas
Realiza-se nos próximos dias 3 e 4 de junho, em Maputo, no Montebelo Girassol
Maputo Hotel, a Assembleia Geral Anual da Associação Internacional das
Comunicações de Expressão Portuguesa (“AICEP”) e, no Radisson Blu Hotel &
Residence, Rani Towers, pelas 08H00, o XXVII Fórum AICEP das Comunicações
Lusófonas 2019, subordinado ao tema “Visão, Inovação e Ação: É Tempo de Futuro”.
O Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Alberto Fortes Mesquita,
procederá à abertura do XXVII Fórum AICEP das Comunicações Lusófonas 2019.
Neste Fórum espera-se a presença de cerca de 150 convidados.
Participarão nestes eventos altos dirigentes das autoridades reguladoras das
comunicações e de empresas operadoras do sector dos nove países e território de
língua oficial portuguesa (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste), que constituem o universo
desta importante associação internacional, bem como membros do Governo e
representantes diplomáticos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
O XXVII Fórum AICEP das Comunicações Lusófonas 2019, para além das sessões
de abertura, conclusões e encerramento, está organizado em quatro painéis temáticos:
• “Tendências de Evolução: o que temos à nossa frente”
• “Regulação e Concorrência: apoiar o desenvolvimento e o progresso”
• “Inovação, Proximidade e Confiança: como os melhores operadores criam valor
num mercado em profunda transformação”
• “Estado e Tendências das Comunicações Lusófonas”
O debate sobre estes importantes temas do sector das comunicações, cujo epicentro é
a revolução digital que hoje se vive, será intenso:
•

Como podem (devem) os operadores de correios e encomendas adaptar-se ao
digital? Como devem encarar o desafio do forte declínio do correio endereçado e
aproveitar a oportunidade do crescimento das encomendas provenientes do
comércio electrónico? Quais deverão ser as novas alavancas de crescimento
dos operadores de correios e encomendas? Quais os desafios da regulação?

•

Como podem os operadores de telecomunicações e comunicações electrónicas
manter ou aumentar as receitas provenientes dos seus pacotes de serviços (3P,
4P, 5P)? Quais as suas novas estratégias para fidelizar os clientes e como
diferenciar as suas ofertas? Como gerir a necessidade de aumento do
investimento, muitas vezes sem as devidas contrapartidas nas receitas? Qual o
balanço óptimo entre as redes fixas, redes móveis e WiFi e, no futuro próximo (já
hoje), entre as redes de 5G e as redes de Fibra Óptica?

•

Relativamente aos operadores de conteúdos e de media, qual o futuro da TV
tradicional? Quais deverão ser as suas novas apostas no vídeo e no streaming?

•

Devem as autoridades reguladoras mudar o seu perímetro de actuação? O que
deve continuar a ser regulado, o que deve ser abandonado e quais as novas
áreas de regulação? Como podem desempenhar um verdadeiro papel de
facilitadores de inovação e desenvolvimento dos sectores que regulam?

Ainda, é de referir que, no âmbito do Jantar do XXVII Fórum AICEP das
Comunicações Lusófonas 2019, a ter lugar no dia 4 de Junho, a partir das 19H00, no
Maputo Afecc Gloria Hotel, realizar-se-á a Cerimónia de atribuição do “Prémio AICEP”
2019, nas categorias “Inovação”, “Liderança” e “Carreira”.
Este Prémio tem como objetivo reconhecer anualmente o trabalho e os resultados
obtidos pelos membros efectivos da AICEP nas referidas categorias, promovendo e
estimulando desta forma uma cultura de reconhecimento, valorização e premiação pelo
trabalho desenvolvido em prol do seu desenvolvimento sustentado.
Os órgãos de informação nacionais e estrangeiros são convidados a procederem à
cobertura jornalística destes eventos.
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