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Exmo. Senhor 
Prof. Doutor Amado da Silva w 
Presidente do ICP- ANACOM - Autoridade 
Nacional de Comunicaqbes 
Av. JosC Malhoa, n.' 12 
1099-0 17 Lisboa 

Queluz de Baixo, 15 de Outubro de 2007 

Assunto: Televisilo Digital Terrestre - Consulta Pdblica lanqada a 3 1 de Agosto de 2007 

Exmo. Senhor, 

0 Grupo Media Capital esth fortemente empenhado no rhpido e sustenthvel desenvolvimento da TDT 
em Portugal e pretende participar activamente no processo de transiqilo, considerando que o 
cumprimento dos objectivos temporais determinados por imperativo comunitario se apresenta como um 
verdadeiro designio nacional, ao qua1 Portugal devera responder positivamente e com o envolvimento 
activo de todas as partes interessadas. 

NinguCm deve ser excluido deste esforqo colectivo que de todos exigirh sacrificios, sendo fundamental 
o apoio de todos os sectores envolvidos (reguladores, Governo, operadores de televisilo, distribuidores, 
fabricantes, etc.) para que a transiq2o seja agora um sucesso. 

Depois da entrada nos hhbitos da populaqilo portuguesa dos computadores pessoais, da banda larga, da 
Internet e dos telemoveis, muito ha ainda fazer para generalizar a toda a populaq20 a Sociedade da 
Informaq20 e do Conhecimento. 

A televis%o, devido ao seu poder de influencia e A sua relaq2o de proximidade com as pessoas, que 
criou em praticamente todos os lares, apresenta-se com a potencialidades de ser o factor catalisador ou 
o motor da transiq2o definitiva de Portugal para a era digital. 

E com a TelevisBo Digital Terrestre e, em particular, com a TDT gratuita, que o Pais ganha a 
oportunidade de dar urn grande salto em frente da inovaq2o tecnologica, a adicionar ao seu 
recentemente adquirido estatuto de ponta de lanqa em e-Government. 

Para que a operag20 seja sustenthvel e tenha 6xito importa, desde logo, assegurar que ela se processa 
em condiqbes de estabilidade quanto a actividade dos operadores televisivos generalistas permitindo, 
por esta via, que os mesmos possam cumprir com Cxito o seu processo de adaptaq20 ao novo ambiente 
tecnologico. E essential, portanto, ngo se enfraquecer a competitividade do sector num momento em 
que v%o ser necesshrios vultuosos investimentos e a reconvers20 do aparelho produtivo. 

Importa continuar, ainda mais, a apostar na produg20 nacional de qualidade e permitir aos operadores 
de televis20 em actividade que encarem o futuro proximo com tranquilidade e sem sobressaltos, 
assegurando que as alteraqaes de carhcter estrutural sejam suaves e consensuais. 0 risco de 
enfraquecimento da qualidade e diversidade da oferta de produto nacional, por via da fragilizaqgo 
economica dos actuais operadores, deve ser evitado, n2o introduzindo factores de perturbaqgo nem 
alterando drasticamente as condiqbes actuais. 
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0 GMC favorece uma transiqlo que privilegie a qualidade do som e da imagem, generalize e 
democratize as mais modernas tecnologias audiovisuais a todos os estratos populacionais, como forma 
de assegurar a reduqlo do fosso digital e a rhpida massificaqlo da TDT. A televislo de Alta Definiqlo e 
som ((Dolby 5.1)), sendo as tecnologias que mais nitidarnente diferenciam a televislo digital da 
televislo anal6gica, funcionarlo, sem duvida, como o factor de potenciaq80 de uma mais rhpida 
transiqlo em ordem a poder cumprir a data anunciada para o ((switch -off,, da transmisslo analbgica. 

As empresas do GMC manifestam-se disponiveis para integrar uma oferta agregadora e consensual que 
inclua as demais operadoras de televislo generalistas de cobertura geral, bem como a capacidade da 
respectiva infia-estrutura de rede, a qua1 esth em perfeitas condiq6es de funcionamento e manutenqlo, e 
nlo deverh ser de forma alguma desperdiqada ou desaproveitada, tendo sobretudo em consideraqlo o 
investimento nela efectuado. 

0 GMC nlo tem duvidas de que o Governo e os reguladores reconhecerao nos actuais operadores de 
televislo em aberto um papel fundamental na implementaqlo com Cxito da nova tecnologia, 
considerando que C deles, fundamentalmente, que dependem os investimentos e as alteraqaes aos 
processos produtivos e aos modelos de neg6cio necesshrios para a sua implementaqlo. 

Nesse sentido, o GMC faz nesta data entrega das suas observaqdes e comenthrios iis peqas em consulta 
pdblica, esperando naturalmente que as mesmas sejam tomadas em apreqo. 
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Exrno. Senhor 
Prof. Doutor Amado da Silva 
Presidente do ICP- ANACOM - Autoridade 
Nacional de ComunicaqZIes 
Av. JosC Malhoa, n.' 12 
1099-01 7 Lisboa 

Queluz de Baixo, 15 de Outubro de 2007 

Assunto: Televido Digital Terrestre - Consulta Phblica lanqada a 3 1 de Agosto de 2007 
-- ---------- 

----------- 

Exmo. Senhor, 

No hmbito do procedimento geral de consulta a que se refere o art.' 8." da Lei das Comunicaqi3es 
Electr6nicas (doravante abreviadamente designada por LCE), e de acordo com o disposto no art.' 3 1.0 
da mesma Lei, no n.' 10 do art.' 15.' e n.0 9 do art? 16." da Lei da Televislo (Lei n.' 2712007, de 30 de 
Julho, doravante abreviadamente designada LTV) foram submetidos a consulta publica os seguintes 
documentos: 

[A] Projecto de decislo de limitaqlo do nhmero de direitos de utilizaq80 de fi-equgncias 
reservadas para radiodifuslo televisiva digital terrestre e de definiqlo do respective 
procedimento de atribuiqlo, ao abrigo do artigo 31' da Lei no 512004, de 10 de Fevereiro; 

[B] Projecto de Regulamento do concurso phblico para a atribuiqgo de urn direito de 
utilizaqlo de frequencias de Bmbito nacional para o serviqo de radiodifuslo televisiva digital 
terrestre, a que estarh associado o Multiplexador A, ao abrigo do artigo 35O, no 5, da Lei no 
512004, de 10 de Fevereiro, e respectiva ccnota justificativa)); 

[C] Projecto de regulamento do concurso public0 para a atribuiqlo de direitos de 
utiliza@io de frequ~ncias de Bmbito nacional e parcial para o serviqo de radiodifuslo televisiva 
digital terrestre e de licenciamento de operador de distribuiqfio, nos termos do disposto no n." 
9 do artigo 16.' da Lei n.' 2712007, de 30 de Julho. 

0 GMC comeqarh p ~ ~ a p u = s ~ _ e s s e n c i a L d a s ~ ~  ---- + h m & ~ ~ m e m e  
f a d  um enquadramento de natureza introdut6ria, em que tornarh presentes algumas das suas 
observaqi3es sobre as complexas questaes que agora se colocam, formuladas em ocasiaes anteriores, e 
que se reportam ao pr6prio modelo do concurso p6blico de acesso B actividade de TDT, traduzido nas 
vhrias peqas discriminadas no ponto anterior. 

Numa terceira e ultima parte, mais especifica, pronunciar-se-8 entilo sobre cada um dos diplomas de 
per se. 
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I - SUMARIO EXECUTIVO - SINTESE DAS PRINCIPAIS IDEIAS 

1. 0 GMC estA fortemente empenhado no desenvolvimento da TDT em Portugal, considerando 
que se trata de um project0 de importhcia nacional pela sua amplitude, pel0 seu impact0 
economico e social e no plano da inovaqiio tecnologica. 

2 .  0 modelo de implantaqiio da TDT em Portugal deve, em primeiro lugar, assegurar a migraqgo 
anal6gico-digital dos actuais serviqos de programas televisivos de acesso ngo condicionado livre, 
como forma de cumprir o imperativo comunithrio da transiqfio da televisgo anal6gica para a 
televisiio digital. 0 Governo e os reguladores certamente reconhecergo nos actuais operadores de 
televisiio em aberto um papel fundamental na implementaqgo com txito da nova tecnologia, 
considerando que 6 deles, essencialmente, que dependem os investimentos e as alteraqaes aos 
processos produtivos e aos modelos de neg6cio necesshrios para a sua implementaqiio. 

3. Tendo em conta a exiguidade temporal para a implantaqfio da TDT em Portugal, o GMC 
considera pertinente e mesmo indispenshvel que todos os agentes envolvidos (reguladores, 
Governo, operadores de televisfio, distribuidores, fabricantes, etc.) cooperem entre si para 
assegurar o sucesso da operaqgo. 

4. 0 sucesso do processo de migraqiio para o digital, e o consequente cumprimento do calendhrio 
de switch-of international, implica que sejam asseguradas as necesshrias condiqaes de 
estabilidade na actividade dos operadores televisivos generalistas, permitindo, por esta via, que 
os mesmos possam cumprir com txito o seu processo de adaptaqiio ao novo ambiente 
tecnol6gic0, bem como as obrigaqbes derivadas das respectivas licenqas. 

0 Govemo deverh evitar, nesta fase de transiqfio, o aparecimento de factores que possam fazer 
perigar a sustentabilidade economica de todos os agentes implicados na operaqao, 
especificamente os operadores televisivos object0 da obrigaqgo de ((must carry)) e ((must 
deliver)). 

6. A entrada de novos operadores e serviqos de programas generalistas em aberto poderh constituir 
um factor perturbador da transiqiio para a televisao digital pois tal facto irh necessariamente 
provocar incertezas e desequilibrios econ6micos aos actuais operadores de televisgo generalistas 
e aos sectores relacionados com a sua actividade, colocando em causa a capacidade financeira 
para investir em conteudos de qualidade, equipamento e tecnologia. 

As limitaqbes ao investimento conduzirfio, inevitavelmente, a uma reduqgo do nivel qualitativo 
da oferta televisiva disponivel, A maior tenddncia para optar por produto de origem estrangeira, 
corn implicaqaes na estabilidade do emprego de artistas, tCcnicos, realizadores e outros 
profissionais de origem nacional, no enfi-aquecimento do investimento e na qualidade da 
produqb nacional, diminuindo o espaqo de opinigo dos portugueses. 

8. 0 GMC considera que a evoluqiio tecnoldgica vertiginosa a que se tem vindo a assistir nos 
ultimos anos, em termos de equipamentos de televisfio, e a necessidade imperativa de assegurar a 
rhpida transiqgo para a TDT, recomendam a introduqiio da Alta Definiqiio e som ((Dolby 5.1 )), 
em regime gratuito, sendo inequivoco neste momento que a HDTV C o standard do futuro, pelo 
que a transiqiio deverh comportar desde logo a introduqiio da Alta Definiqfio no multiplexador A. 
Para a maioria das pessoas, televisiio digital e Alta Definiqgo siio o mesmo. 
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9. No que respeita a realidade portuguesa, importa ter presente que a televisao de Alta Definiqao e 
som ((Dolby 5 . 1 ~ ,  sendo as tecnologias que mais nitidamente diferenciam a televis%o digital da 
televisgo anal6gica, funcionarTio, sem duvida, como o factor de potenciaqlo de urna mais rhpida 
transiq20 para a TDT, tornando imediatamente perceptiveis aos sentidos dos espectadores, os 
beneficios da televisgo digital, e contribuindo mais para a massificaqlo da TDT do que o mero 
aumento da oferta de serviqos de programas. 

10. Ha que dar aos operadores actuais de televis%o de acesso gratuito a possibilidade de migrarem 
para a Alta DefiniqBo no mais curto period0 de tempo possivel, por forma a poderem 
acompanhar a evoluq%o tecnol6gica: se n%o for possivel a distribuiqlo de serviqos em Alta 
Definiqlo aos operadores televisivos terrestres, necessariamente o mercado televisivo terrestre 
ira entrar em recessgo, e a plataforma digital terrestre ficara em desvantagem competitiva face As 
outras plataformas de distribuiqao. 

1 1. A Alta Definiqlo e o som ((Dolby 5.1)) transformaram-se num factor crucial para a massificaqiio 
e democratizaqlo da TDT, pel0 que n%o podem ser beneficios reservados aos mais elevados 
estratos sociais. 0 s  referidos beneficios dever%o assim ser generalizados a toda a populaq%o, que 
vai receber TDT gratuita e, portanto, poderh usufiuir de interactividade, legendas, acessibilidade, 
EPG, etc., bem como de outros serviqos que ir%o desenvolver-se durante os pr6ximos anos. 

12. 0 objectivo de socializar a Televis%o de Alta Definiqgo para todos os cidad%os 6 extremamente 
importante porque, com isso, a TDT vai contribuir para a mais rhpida implantaq50 da Sociedade 
da Informaqb e do Conhecimento em Portugal, objectivo estruturante da acqlo governativa para 
a modernizaq%o do Pais. 0 contributo das televisdes gratuitas 6 essential na sua rapida difusgo e 
massificaq%o. 

13. 0 Governo e o ICP-ANACOM apontam para a possibilidade de um modelo aglutinador da 
oferta em ambas as plataformas (gratuita e paga), assumindo que o mesmo concorrente podera 
vir a deter simultaneamente o direito de utilizaqBo de fiequencias relativo ao Multiplexador A e o 
direito de utilizaqiio de fiequdncias relativo aos Multiplexadores B a F: trata-se de urna opqIo 
questionhvel, A luz dos imperativos de concorrCncia. 

14. 0 GMC, atravCs da sua participada TVI, quer na sua qualidade de operadora de radiodihsiio 
televisiva licenciada pela ERC, quer como operadora de redes pliblicas igualrnente licenciada 
pelo ICP-ANACOM, esth disponivel para participar na entidade que assegurara a gesao da 
plataforma TDT, designadamente por via da sua infia-estrutura de teledifusilo. 

Qualquer outra soluq%o podera implicar urna ineficiCncia grave na utilizaqgo da capacidade 
instalada, e urna obsolescCncia antecipada de equipamentos e infia-estruturas que se encontram 
em funcionamento, criando um problema ambiental grave derivado dessa eventual obsolescCncia 
e correndo-se o risco de entravar a evoluqao tecnol6gica, pelo desaproveitamento de urna rede 
que jh existe e que podera ser btil. 

16. Embora concordando inteiramente com o imperativo de assegurar urna articulaqtio elou 
integraqlo das ofertas, soluq%o que permitira resolver antecipadamente eventuais dificuldades no 
sucesso da implantaq%o da TDT, consideramos que n%o devera admitir-se a possibilidade de a 
entidade beneficihria da atribuiqlo da titularidade do Multiplexador A ser a mesma entidade 
beneficihria da atribuiqgo da titularidade dos Multiplexadores B a F, e, consequentemente, por 
inerencia, a operadora licenciada para o exercicio da actividade de operadora de distribuiqlo de 
serviqos televisivos. 
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17. A imposiqlo de que nIo seja a mesma entidade n b  impede,nem visa impedir, a possibilidade de 
a entidade licenciada para o Multiplexador A participar num cons6rcio ou agrupamento de 
empresas com outras operadoras interessadas na exploraqlo dos Multiplexadores B a F, e vice- 
versa. 

18. A semelhanqa de outras experigncias na UE, o GMC considera que os operadores televisivos 
deverlo ser subvencionados pelo Estado na parte que respeita o custo do cc.simulcastingn. 

19. A partir do switch-on da transmisslo digital, e durante todo o period0 de ccsimulcastingn, a TVI 
deverh ficar isenta do pagamento de taxas pela utilizaqlo do espectro radioeldctrico, como forma 
de partilhar dos beneficios auferidos pela Sociedade com a transiqlo para a tecnologia digital e 
com a IibertaqIo de espectro radioelCctrico, tendo em conta o esforqo de reconverslo tecnol6gica 
e o investimento que Ihe sera exigido, por forma a assegurar o sucesso da transiqlo. 

Portanto, e em concluslo, o modelo da operaqlo deved reflectir as preocupaqBes acima 
expressas, devendo Governo e a entidade reguladora ICP-ANACOM ter em devida consideraqlo 
o esforqo econ6mico que impenderh sobre as operadoras generalistas de acesso nlo condicionado 
livre na migraqlo para a TDT. 

Importa dar concretizaqlo prhtica ao imperativo comunithrio de proceder ao ((switch-off) da tecnologia 
de radiodifuslo de transmisslo analbgica, imperativo esse que vem sendo desde hh muito delineado, 
particularmente nas ComunicaqBes da Comisslo ao Conselho, ao Parlamento, ao Comitd Econ6mico e 
Social e ao Comitd das RegiBes de 17 de Setembro de 2003 e de 24/05/2005, nas ResoluqBes do 
Parlamento Europeu n.Os B5-0488 (2002) e P6 TA (2005) de 1611 112005, e que jh constava no Livro 
Verde sobre Politica do Espectro Radioeldctrico de 09/12/1998 e no Plano de Acqlo eEurope 2005, 
que exigia que os Estados-Membros apresentassem relat6rios sobre a transiqlo at6 2003. 

0 GMC concorda que o process0 de migra~lo para plataformas de difuslo digital de televislo (TDT) 6 
incontornhvel, traduzindo-se num ganho substancial de eficigncia na utilizaqlo de um bem public0 
limitado, que a Comisslo Europeia pretende clara e assumidamente converter num recurso econ6mico 
basilar para a sua estratdgia de crescimento e emprego no sector das comunicaqaes electrbnicas. 

0 GMC estA fortemente empenhado no desenvolvimento da TDT em Portugal, considerando que se 
trata de urn project0 de importiincia nacional pela sua amplitude, pelo seu impact0 econ6mico e social e 
no plano da inovaqlo tecnol6gica. 

Importa agora reflectir sobre a medida em que o modelo concreto proposto pel0 Governo para dar 
concretizaqlo prhtica ao designio de transiqlo para a televislo digital tem em devida consideraqlo o 
objectivo de interesse geral da promoqlo da livre concorrencia, tendo em conta que a estrutura do 
mercado de radiodifuslo televisiva apresenta hoje urna dindmica competitiva prbpria, existindo vhrias 
ofertas alternativas A televisao hertziana, sobretudo no segment0 dos agora chamados ctserviqos de 
acesso nIo condicionado por assinatura) e dos ctserviqos de acesso condicionado)), segundo as novas 
definiqaes da Lei da Televislo (Lei n." 2712007 de 30 de Julho - adiante designada como LTV). 

Lembremos, a este prop6sit0, que o ICP-ANACOM aprovou, por deliberaqlo de 2 de Agosto de 2007, 
a decislo final relativa A definiqlo dos mercados do produto e mercados geogrhficos, avaliaqdes de 
poder de mercado significativo (PMS) e imposiqIo, manutenqlo, alteraqlo ou supresslo de obrigaqdes 
regulamentares no mercado grossista de serviqos de radiodifuslo para a entrega de contehdos 
difundidos a utilizadores finais (o mercado 18 da Recomendaqlo da Comisslo 200313 1 lICE, de 11 de 
Fevereiro de 2003), tendo enao identificado, como relevante para efeitos de regulaqlo ex-ante, o 
mercado de fornecimento grossista de serviqos de difusIo televisiva atravds de redes anal6gicas 
terrestres, que abrange todo o territ6rio nacional. 
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Naquela anhlise, concluiu o ICP- ANACOM que a empresa do Grupo PT que nele actua, a PT 
Comunicaq8es (PTC), atendendo As suas quotas de mercado, sua dimensgo como empresa lider do 
mercado, ao grau de concentraqtio do mesmo, A existhcia de barreiras A expansiio, a inexistencia de 
indicios que comprovem a existencia de concorrCncia efectiva entre as empresas (preqos e outras 
varihveis) e it inexistencia de concorrencia potencial, detem PMS nesse mercado, devendo-lhe ser 
impostas determinadas obrigaqaes. 

Ao analisar a relaqao de dependencia economica criada entre as operadoras de conteudos e a PTC 
enquanto empresa titular da rede de distribuiq80, o ICP-ANACOM observou que ctum ponto importante 
a ter em conta 6 o facto de as receitas dos operadores de televis50 advirem quase exclusivamente da 
venda de espaqos publicitArios)). E mais adiante: ((0 preqo e a quantidade dos espaqos vendidos esttio 
obviamente relacionados com a audiencia dos programas transmitidos e da hrea de cobertura da 
emissiio desse operador. Assim, a necessidade de obter coberturas muito proximas dos loo%, n%o 
resulta unicamente das obrigaqaes adstritas ao licenciamento como operador de televisilo, decorrendo 
tambCm do modelo de negocio existente no mercado televisivo. Este facto contribui, igualmente, para a 
reduq%o do poder negocial dos operadores de televisBo perante um operador de redes de difusiio 
analogica terrestre dominante.)) 

Ao definir os contornos do acesso a actividade de operador de distribuiqgo de televisgo digital, o 
Governo entende que o mercado estarh em condiqbes de comportar uma unica oferta de serviqos de 
programas em regime gratuito e uma unica oferta de serviqos de programas em regime pago, sendo 
que, para efeitos desta ultima, considera ser necesshrio um numero minimo de fiequ2ncias 
radioelectricas correspondente a dois Multiplexadores de fimbito nacional e trCs Multiplexadores de 
fimbito parcial. Em que medida 6 que este modelo concreto potencia a concorr&ncia, libertando os 
operadores de conteudos da dependencia acima identificada face a operadora de distribuiqgo? 

Desde logo, ao propor a implementaq%o simultanea das operaqaes em dois modelos de negocio 
claramente antagonicos, o Governo parece descurar a advertencia repetidamente feita pela TVI e pelo 
GMC, sempre que tomou posiq8o publica sobre o assunto, no sentido de que a operaq%o em regime 
pago so deveria ser introduzida numa fase temporal avanqada ap6s a massificaqfio do serviqo no regime 
gratuito, e nunca em simultfineo, atentas as multiplas situaqaes de insucesso comercial ocorridas em 
outros mercados nacionais, onde o modelo pago n%o vingou, impedindo o arranque da TDT. 

De resto, tambem em Portugal o lan~amento do primeiro concurso para obteng%o de uma licenqa de 
exploraqiio da plataforma de TDT em regime pago se sagrou pel0 fracasso, conduzindo a revoga~lo da 
licenqa, a pedido da propria operadora licenciada. 

Por outro lado, esta diferenciaqgo em termos de modelo de neg6cio a adoptar pelos operadores que 
vierem a ser licenciados para cada uma das operaqaes, implica que os mesmos n%o se encontram 
seguramente no mesmo segment0 de mercado, na medida em que n%o podem considerar-se 
substituiveis entre si: 

- 0 gratuito 6, assumidamente, o sucedheo da televisiio hertziana analogica, tal como a 
conhecemos actualmente, pelo que se destina a substituir o serviqo actual de televis%o gratuita 
analogica, at6 a descontinuidade das emissaes deste ultimo; 

- 0 pago 6 mais uma modalidade de oferta de serviqos de programas de televisiio (pacotes de 
canais) para alCm das que existem jB no mercado, propostas pelas demais plataformas de 
distribuiq20, as quais tCm ja um indice de penetraqiio aprecihvel (caso do cab0 e do satelite 
DTH) ou enti70 beneficiam de um conjunto de condiqaes de implantaq50 impar que potencia o 
seu rapido crescimento (caso da TV sobre IP). 
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Ou seja, se C verdade que o modelo privilegia a concorrCncia entre plataformas de distribuiqgo, 
conforme, de resto, se anunciava na decisgo do ICP-ANACOM relativa ao chamado ((Mercado 1 8 ~ ,  
tambCm C certo que, com o modelo proposto, niio se pode ter como verificado o pressuposto da 
concorr&ncia dentro da propria plataforma de TDT. 

Com esta concepq20 (um operador em regime gratuito, outro em regime pago), importa assegurar que a 
rede da TVI, urna vez que se trata de urna infia-estrutura plenamente estabilizada e tecnicamente 
operacional, sera tambkm utilizada na oferta de capacidade de rede necesshria para qualquer das 
operaqbes. 

A TVI e o GMC desde sempre haviam advogado que a rede propria explorada para transporte e difusgo 
do sinal da TVI deveria inequivocamente ser incluida na platafonna TDT. 

Qualquer outra soluqFio poderh implicar urna ineficiencia grave na utilizaqfio da capacidade instalada, e 
urna obsolescCncia antecipada de equipamentos e infra-estruturas que se encontram em perfeitas 
condiqdes de fincionamento e manutenggo, criando um problema ambiental grave derivado dessa 
eventual obsolescCncia, e correndo-se o risco de entravar a evoluqgo tecnologica, pelo 
desaproveitamento de urna rede que jh existe e sempre serh util para urna mais rhpida massifica@o da 
TDT e o efectivo cumprimento do calendario de migraqgo. 

0 Governo e o ICP-ANACOM apontam para um modelo aglutinador da oferta em ambas as 
plataformas (gratuita e paga), assumindo que o mesmo concorrente poderh vir a deter, 
simultaneamente, o direito de utilizaqgo de frequencias relativo ao Multiplexador A e o direito de 
utilizaqgo de frequsncias relativo aos Multiplexadores B a F: trata-se de urna opqao questionhvel h luz 
dos imperativos das regras da livre concorrencia, rado  pela qua1 o GMC se opbe A concentraqgo de 
licenqas numa mesma entidade. 

Nil0 obstante, sera porventura aceithvel a possibilidade de a entidade licenciada para o Multiplexador A 
participar num consorcio ou agrupamento de empresas com outras operadoras interessadas na 
exploraqgo dos Multiplexadores B a F, e vice-versa., desde que a mesma pessoa ngo tenha uma posiqgo 
de dominio em ambas. 

III- ANALISE DAS DIVERSAS PECAS DA CONSULTA PUBLICA 

Importa portanto, em primeiro lugar, analisar os documentos que dizem respeito a definiqgo do modelo 
de acesso h actividade de operador de teledifisgo digital terrestre (Capitulo I), para seguidamente, 
determos a nossa atenqgo na proposta de regulamento do concurso publico para atribuiqgo de um 
direito de utilizaq50 das frequ6ncias relativas ao Multiplexador A, incluindo a anhlise da questgo 
colocada na ((nota justificativa)) do projecto de regulamento acima referido atinente h utilizaqgo da 
capacidade de transmissfio remanescente (Capitulo 11). 

Por fim, comentar-se-h a proposta de regulamento do concurso publico para atribuiqgo de direitos de 
utilizaqgo de fiequencias de fimbito nacional e parcial para o serviqo de radiodifusgo televisiva digital 
terrestre e de licenciamento de operador de distribuiqgo (Capitulo 111). 

Capltulo I- Comenthrios ao projecto de decisilo sobre a limitaqiio do numero de direitos de 
utilizaqiio de frequencias resewadas para radiodifusiio televisiva digital terrestre e definiqiio do 
respectivo procedimento de atribuiqiio 
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Trata-se do documento-base do process0 de transiqao para a televisiio digital terrestre, que enquadra 
todo o figurino da operaqiio, e que se traduz, conforme atras referido, na abertura do mercado si entrada, 
por concurso publico, de um operador de plataforma de distribuiqfio destinado, primordialmente, a 
transmissiio de serviqos de programas televisivos de acesso nfio condicionado livre (ou seja, em regime 
aberto ou Free To Air), para explorar um Multiplexador de frequencias hertzianas designado por 
Multiplexador A e bem assim, a entrada, igualmente por concurso publico, de um operador de 
plataforma de distribuiqfio destinado A transmissfio de serviqos de programas televisivos de acesso nSfo 
condicionado com assinatura ou condicionado, para explorar um conjunto de Multiplexadores, no total 
de cinco, sendo dois de timbito de cobertura nacional e os demais de timbito de cobertura parcial do 
territ6rio continental. Este operador sera tambCm, por inerCncia, licenciado como operador de 
distribuiqgo, que, nos termos do art." 2.' n.O 1 a) da LTV se subsume no conceit0 de actividade de 
televisiio. 

S%o, efectivamente, dois concursos que seguem tramitaqaes distintas mas que decorrem em simult2ne0, 
sendo que, por efeito do disposto no ultimo paragrafo da phg. 11 do Projecto de decisfio em analise, nfio 
se impossibilita ccque -nomeadamente por uma questilo de racionalidade econ6mica - o pr6prio mercado 
se venha a articular para que as ofertas se complementem ou mesmo se integrem, sendo alib possivel a 
atribuiqiio dos direitos de utilizaqfio de todas as frequdncias em causa a uma mesma entidadel). 

Embora concordando inteiramente com o imperativo de assegurar uma articulaqfio elou integraqfio das 
ofertas, soluqiio que pemitira resolver antecipadamente eventuais dificuldades no sucesso da 
implantaqiio da televisiio digital terrestre, consideramos que a concentraqiio de ambas as licenqas numa 
s6 entidade apresenta riscos, nomeadamente, para o acesso B plataforma de distribuiqfio, para o 
pluralismo e diversidade da oferta audiovisual, pel0 que o GMC discorda totalmente dessa 
possibilidade, conforme acima se deixou referido. 

No entendimento do GMC, niio podera admitir-se a possibilidade de a entidade beneficihria da 
atribuiqiio da titularidade do direito de utilizaqfio de fiequ6ncias associadas ao Multiplexador A ser a 
mesma entidade beneficihria da atribuiqiio da titularidade dos direitos de utilizaqiio das frequdncias 
relativas aos Multiplexadores B a F, e, consequentemente, por inerCncia, a operadora licenciada para o 
exercicio da actividade de operadora de distribuiqfio de serviqos televisivos. 

No entanto, o GMC aceita a possibilidade de a entidade licenciada para o Multiplexador A participar 
num cons6rcio ou agrupamento de empresas com outras operadoras interessadas na explora$iio dos 
Multiplexadores B a F, e vice-versa, desde que o dominio nfio seja imputtivel a mesma pessoa em 
ambas as operadoras. 

Propae-se, assim, a seguinte alteraqfio do disposto no numero 2 do art." 1.' do Regulamento do 
Multiplexador A: 

((0s direitos de utilizaqfio de frequdncias que se encontram a concurso no presente 
regulamento niio podem ser atribuidos ao concorrente a quem seja atribuida a titularidade do 
direito de utilizaqiio de frequdncias posto a concurso publico pel0 regulamento do ICP- 
ANACOM n."cc...)), sem prejuizo da possibilidade daquele participar no consorcio ou 
agrupamento de empresas que vier a ser licenciado em resultado do presente concurso, desde 
que o dominio niio seja imputavel a mesma pessoa, em ambos os operadores licenciados, nos 
termos dos artigos 20." e 21.' do C6digo de Valores Mobilihrios.)) 

Com efeito, a admissibilidade de uma s6 entidade ficar detentora dos direitos de uso das frequencias 
que integram todos os MULTIIPLEXADORES, potenciaria sobremaneira os riscos de estrangulamento 
do acesso a informaqfio por parte do publico em geral, na medida em que, ao inves de poder optar por 

-- 
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pacotes de servi~os de programas distintos e dos quais faqam parte conteudos de natureza diversificada, 
ver-se-ia constrangido a receber pacotes de servigos de programas pertencentes a mesma operadora de 
distribuiq20 e por ela comercializados, obedecendo os mesmos, naturalmente, aos mesmos critkrios de 
selec~2o e organizaq50, e fazendo dessa forma perigar a liberdade de informag50 e de escolha de 
conteudos audiovisuais, independentemente da plataforma utilizada. 

A quest20 do pluralismo e da diversidade cultural coloca-se a nivel internacional e esta na agenda da 
actualidade europeia, sobretudo devido 9 preocupag20 com o pluralismo do acesso 9 informaq50 e a 
diversidade cultural da oferta televisiva, em particular quando se verificam situaqdes de elevada 
concentrag50 vertical entre plataformistas, fornecedores de conteudos, e fornecedores de sistemas de 
acesso condicionado. Como diz Natalie Helberger no seu artigo intitulado Technical Bottlenecks in the 
Hands of Vertically Integrated Dominant Players: a Problem - or the Driver Behind the Knowledge- 
based Economy, ((the service plaform, the EPG, the way programmes are bundled and the way service 
is billed are tools to monopolize the most precious resource in the competition for ((eyeballs and 
forefingers)), namely the consumer base. The stronger the market position of the controller and the less 
he is exposed to competition, the greater the potential to influence the competition for ideas and 
opinions. In such a situation, access obligations might reinforce not only the economic but also the 
journalistic dominance of respectively a particular service provider and controller of a particular 
technical platfbrm. Where the underlying technical platfom is incompatible with competing services, 
consumers who have subscribed to thefirst plaform will not be able to receive competing ofers, unless 
they are willing andfinancially able to subscribe to a secondplaform.)~ 

Capitulo 11- Projecto de Regulamento do concurso publico para a atribuiglo de um direito de 
utilizaqfio de frequCncias de Lrnbito nacional para o servigo de radiodifuslo televisiva digital 
terrestre, a que estarh associado o Multiplexador A, e respectiva mots justificativa,) 

Secglo A - Utilizaqfio da capacidade rernanescente no Multiplexador A 

Na ctnota justificativan adjacente ao project0 de regulamento do concurso publico para a atribuiq50 de 
urn direito de utilizaqlo de frequencias de iimbito nacional para o serviqo de radiodifhs20 televisiva 
digital terrestre, o ICP-ANACOM refere-se 9 intenq5o do Governo de auscultar o mercado quanto 9s 
possibilidades de utilizaq20 da capacidade remanescente no Multiplexador A, uma vez satisfeitas as 
necessidades espectrais relativas aos actuais serviqos de programas televisivos generalistas de iimbito 
nacional. 

Na nota de enquadramento do process0 de consulta (disponivel no sitio electr6nico do ICP-ANACOM) 
refere-se que tal capacidade remanescente permite, 9 partida, suportar, em alternativa, (tat6 tres outros 
serviqos SDTV, em condiq6es similares)) ou ctum serviqo de programas televisivo HDTV)) (Alta 
Definiggo). 

Importa analisar cuidadosamente cada uma destas opgaes, e que as mesmas sejam confrontadas com 
uma avaliaq2o de impact0 econ6mico e social no mercado audiovisual. 

Subsecqdo A. I - A  possibilidade de um serviqo de programas em Alta Dejiniqdo no MulLiplexador A 

Em 1993, a Comiss2o langou o chamado Plano de Acqiio para a introdug20 de servigos de televido 
avanqados na Europa (J.O. L 196, de 05/08/93, pag. 68) o qua1 teve como uma das suas mais visiveis 
consequCncias a generalizac;%o dos aparelhos ((wide screen)) (ecrii panorbico). 

De acordo com o Documento de Trabalho da Comiss2o ((The contribution of wide-screen and high 
definition to the global roll-out of digital TVv de 13.01.2004 [Doc. SEC (2004) 461, o Plano de Acq5o 
assegurou a existencia de televisores de ecr5 largo ou panortimico nos lares europeus para as fases 
iniciais da televisao digital, dominadas pelos operadores de televis2o de acesso condicionado e pelos 
descodificadores digitais. 
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Segundo o mesmo documento da Comissiio, ((a combinaqilo do legado do Plano de Acqiio e a 
subsequente actividade do mercado asseguraram a sustentabilidade dos e c r b  panor8micos dentro da 
Uniiio)) (...) (to formato ecrii panorfimico exerce um impulso de mercado que atrai o consumidor para os 
serviqos e conteudos digitais. Nilo se trata ja de um fenomeno de ((early adoption)) mas de urn produto 
((mainstream)) de consumo massificado cuja relevfincia se estende muito para alem dos crescentes 
segmentos de ((home-cinema)) do passado)). 

Ora, afuma a Comissiio, cta Televisilo de Alta DefiniqBo combina o aspect0 exterior do ecr% 
panorfimico com a alta resoluqiio e e, portanto, o proximo avanqo da televisiio apos o ecrii panorfimico.)) 

Por outro lado, a Comissiio informa que estudos recentes da UER apontam para a qualidade do DVD 
como o futuro standard de qualidade para os lares europeus: ora a industria do DVD, ao contrario do 
que se passou ate agora com a industria da radiodihsiio, privilegiou a qualidade da oferta em 
detriment0 da diversidade, pelo que esta ja em condiqaes de oferecer Alta Definiqiio de forma 
massificada, com urn padriio de elevada resoluqiio de imagem que a radiodihsiio vai ter de acompanhar 
sob pena de perder terreno. 

Acresce que e a Televisiio de Alta Definiqiio que maximiza a diferenqa entre a televisiio analo,' aica e a 
televisiio digital em ecriis mais largos, sendo que o beneficio imediato para os consumidores, e o 
aumento substancial do impact0 e do realismo, incluindo um conjunto de caracteristicas adicionais tais 
como audio multipista, (designadamente ((Dolby 5.1))). comercializado como som ((surround)). Como 
tal, representa urn factor determinante no incentivo a mudanqa do analogico para o digital, facilitando-a 
bastante. Para a grande generalidade do phblico, alias, o conceit0 de televisiio digital conhnde-se com 
o de Televisiio de Alta Definiqiio. 
Partilha-se, portanto, do entendimento express0 por Edgar Wilson, Responsavel pelo Departamento 
Tecnico da UER, e Gestor de Projecto da DIGITAG, no Workshop organizado pelo ICP-ANACOM a 9 
de Julho de 2007, no sentido de que ctse nBo for permitida a distribuiqiio de serviqos em alta definiqiio 
aos operadores televisivos terrestres, necessariamente o mercado televisivo em apreqo irh entrar em 
recessiio)). 

Id6ntica afirmaqiio foi reiterada pelo mais recente Relatori0 da mesma organizaqilo (Digitag) ctHD on 
DTT - Key issues for Broadcasters, Regulators and Viewers)), de acordo com o qua1 ctsem a oferta de 
serviqos em Alta DefiniqBo, a plataforma digital terrestre ficara em desvantagem competitiva face as 
outras plataformas de distribuiqiio)). 

A Alta Definiqiio e uma referencia incontornhvel em FTA nos EUA: 30 milhaes de lares tern acesso a 
Alta Defmiqiio em FTA, estimando-se que, em 2010, 75% dos espectadores de Alta Definiqilo 
receberiio emiss6es FTA. Todas as grandes cadeias de televisilo (ABC, CBS, NBC, FOX, Paramount, 
Universal e PBS) difundem a sua programaqiio em Alta Defini~iio no ((prime-time)). Por imposiqiio do 
regulador das Comunicaq6es (FCC), todos os aparelhos receptores de televisiio novos tCm 
obrigatoriamente sintonizadores incorporados. 

Na Australia, a HDTV regista uma taxa de 30% de penetraqiio, com uma quota de programaqiio de 20 
horas por semana em todas as cadeias. Estima-se que, em 2010, 91% dos espectadores usufruiriio de 
Alta Definiqiio. 

Em Espanha, no principio de Outubro do corrente ano foi apresentada a primeira experisncia-piloto na 
Europa de TDT interactiva em Alta Definiqiio, por uma equipa de investigadores da Universidade 
Politecnica de Madrid. 

Em Franqa, no rescaldo da consulta publica lanqada pelo regulador dos Media (CSA) sobre as 
condiqaes de introduqiio da Alta Definiqiio na TDT, ficou patente na maioria das respostas recebidas 
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que ((a Alta DefiniqBo sera o standard da TelevisBo do future)) tendo-se gerado urn consenso alargado a 
favor da sua introduqgo na TDTD'. 

No Reino Unido, os operadores BBC, ITV Channel 4 e Five participaram num teste no segundo 
semestre de 2006, destinado a averiguar a viabilidade tkcnica e as implicaqBes das emissBes de Alta 
DefiniqBo na plataforma de televisBo digital terrestre. Para tanto foram seleccionados 450 lares, em 
Londres, todos eles equipados com ecrBs panortimicos, e requeridas duas frequCncias ao Ofcom. 0 s  
resultados foram francamente positivos, excedendo as melhores expectativas, sendo a introduqBo da 
televisBo em Alta DefiniqBo comparhvel com a mudanqa que representou a televisBo a cores face a 
televisgo a preto e branco. Foi nitidamente visivel a diferenqa face as emissBes em definiqfio standard e 
ficou claro que, com a chegada dos DVD de Alta DefiniqBo, em fomato Blue-Ray ou HD DVD, os 
espectadores v%o querer uma qualidade de irnagem e som comparhveis, na recepqBo de emissBes 
regulares de televisao. No final do m&s de Setembro de 2006, cerca de 18 milhaes de aparelhos HD 
Ready haviam ja sido vendidos em todo o Reino Unido. 

Segundo o Digitag, no Relat6rio acima citado, os equipamentos de recepggo HD-Ready registam uma 
taxa de penetraqgo de 14% nos lares da Europa Ocidental, Pol6nia, Republica Checa e Hungria, sendo 
previsivel que em 20 10, tal percentagem suba para 87%. 

A confirmar a importtincia da Alta DefiniqBo em todas as plataformas, incluindo a TDT, encontramos o 
exemplo do serviqo de programas)) HD -kanalen, da SuCcia, fiuto de uma parceria inicial entre o 
operador public0 SVT e do operador privado TV4 para a transmissBo conjunta do Campeonato do 
Mundo de Futebol FIFA 2006. 

No que respeita a realidade portuguesa, importa ter presente que a televisgo de Alta Definiqb, sendo a 
tecnologia que mais nitidamente se diferencia da televisao anal6gica, funcionara sem duvida como o 
factor de potenciaqBo de uma mais rapida transiqgo para a TDT, tornando imediatamente perceptiveis 
aos sentidos dos espectadores, os beneficios da televisfio digital, e contribuindo necessariamente para a 
massificaqBo da TDT. 

0 GMC considera que esao reunidas em Portugal as condiqaes para a implantaqzo da Televisao de 
Alta DefiniqBo em Portugal. Desde logo, o sector da produqBo audiovisual dh mostras de estar jh 
preparado para passar a fornecer a maioria do seu produto em Alta DefiniqBo, conforme decorre da 
tabela seguinte: 

Produ~Tio de conte6dos em HD na Europa 
Tipo de conteudo 

Filmes 

Documentaries 

Ano em que maioria da 
produ~lo 6 em HD 

2000 

2004 

Desporto 

Series e Novelas 

Noticias 

Outros g6neros 
(e.g talk shows) 

Fonte Screendigest 

2006 

2010 

I 

Por ultimo, o GMC entende que a presenqa de um serviqo de programas em Alta Definiqgo na 
plataforma gratuita permitiri, de forma inequivoca, uma mais acentuada e rapida generalizaq%o do 
acesso as novas tecnologias audiovisuais por parte da populaqfio de todos os estratos sociais, o que 
corresponde ao desiderato politico de assegurar a migraqfio para o digital. 

Videos musicais 

' CSA. Comunicado n.' 634 de 15/05/2007 

2010 
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A presenqa da Alta Definiqlo no Multiplexador A poderia, por exemplo, consistir numa parceria da 
operadora pdblica com os operadores privados SIC e TVI, representando uma janela das 
potencialidades da televislo digital, capaz de motivar uma mais riipida adeslo ao serviqo. 

A existhcia e necessidades de produqlo para (talimentan) a programaqlo desse serviqo de programas 
em Alta Definiqlo tamb6m contribuiria para fomentar a produqlo audiovisual portuguesa, cada vez 
mais efectuada naquele formato, e assim colocar as produtoras portuguesas em condiqties 
verdadeiramente competitivas nos mercados audiovisuais internacionais. Esta soluqb permitid ainda 
ter em conta os investimentos em meios de produqlo jii realizados em Portugal, e apoiar o seu 
desenvolvimento, em ordem A Sociedade da Informaqlo e do Conhecimento. 

A introduqlo de Alta Definiqlo no Multiplexador A contribuirh para que Portugal ocupe um lugar 
cimeiro na relaqlo dos Paises com investimento assinalhvel em Inovaqb e Novas Tecnologias, 
promovendo igualmente a Sociedade da Informaqlo. 

Subsec~do A.2 - 0 imperative da estabilidade e a exiguidade do mercado publicitbrio 

A operaqlo em regime de acesso nlo condicionado livre destina-se a replicar a operaqb de teledifuslo 
actualmente existente em mod0 anal6gic0, pelo que e, sem duvida, a mais importante, na medida em 
que, do seu sucesso, depende o sucesso da transiqlo para a TDT, e a possibilidade de atingir o objectivo 
temporal fixado pela Unilo Europeia para o termo das emissdes analbgicas, que C o ano 2012. 

E tambem comummente aceite como factor crucial no sucesso dessa transiqlo o envolvimento dos 
operadores de televislo anal6gica, sem os quais nlo poderii assegurar-se a tranquilidade da mudanqa e 
a riipida massificaqlo da TDT, em ordem a permitir o referido ctapaglo)) das emissdes anal6gicas. 

Certamente que o Governo e as entidades reguladoras reconhecerlo nos actuais operadores de televisilo 
um papel decisivo na nova cadeia de valor da distribuiqlo digital, considerando que C deles, 
essencialmente, que dependem os investimentos e as altera~des aos processos produtivos e aos modelos 
de neg6cio necesskios para assegurar a TDT. 

0 modelo de implantaqlo da TDT em Portugal deve, por isso, em primeiro lugar, assegurar a migraqlo 
anal6gico-digital dos actuais serviqos de programas televisivos de acesso nlo condicionado livre. 

Tendo em conta a exiguidade temporal para a implantqiio da TDT em Portugal, o GMC considera 
indispenshvel que todos os agentes envolvidos (reguladores, Governo, operadores de televislo, 
distribuidores, fabricates, etc.) cooperem entre si para assegurar o sucesso da operaqlo. 

0 Governo deverh evitar, nesta fase de transiqlo, o aparecimento de factores que possam fazer perigar 
a sustentabilidade econ6mica de todos os agentes implicados na operaqlo, especificamente os 
operadores televisivos object0 da obrigaqlo de ((must carry)) e ((must deliven). 

A entrada de novos operadores e serviqos de programas generalistas em aberto (no Multiplexador A) 
poded constituir um factor perturbador da transiqlo para a televisb digital, pois tal facto irk 
necessariamente, provocar incertezas e desequilibrios econ6micos aos actuais operadores de televislo 
generalistas e aos sectores relacionados com a sua actividade, colocando em causa a capacidade 
financeira para investir em conteudos de qualidade, equipamento e tecnologia. 

Estas limitq6es no investimento conduzirlo inevitavelmente a uma reduglo do nivel qualitativo da 
oferta televisiva disponivel, B maior tendencia para optar por produto de origem estrangeira, com 
implicaq6es na estabilidade do emprego de artistas, tCcnicos, realizadores e outros profissionais de 
origem nacional, no enfraquecimento do investimento e qualidade da produqlo nacional, e na 
diminuiqlo do espaqo de opinilo dos portugueses. 
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Acresce que o GMC considera que n%o existe viabilidade econ6mica para a entrada de qualquer novo 
operador de serviqo de programas televisivos de acesso ngo condicionado livre, devido, 
fundamentalmente, b exiguidade e b falta de elasticidade do mercado publicithrio nacional, o qual, em 
televisgo, enfienta ainda a concorrCncia acrescida por parte de outros meios e suportes publicitArios de 
crescimento exponencial como a Internet e a pr6pria televisiio por cabo. 

Nlo sendo previsivel qualquer aumento significative do investimento publicithrio em geral ou no meio 
televislo, e tendo em conta os previsiveis aumentos de custos com a produqlo e a aquisiqlo de direitos 
de transmissgo para alimentar uma grelha de programas minimamente atractiva para o public0 
telespectador, nlo parece ao GMC que faqa qualquer sentido admitir que um novo operador possa 
entrar e manter-se no mercado de forma sustenthvel. 

Nesse sentido, a eventual entrada de novos concorrentes no momento em que C pedido um esforqo de 
cooperaqiio a todos os operadores, em ordem a assegurar as condiqaes para uma transi~go est5wel para a 
televisiio digital, niio 6 oportuna nem economicamente vihvel, dada a reduzida dimensilo do mercado 
publicithrio de televislo em Portugal. 

SecqBo B - Outros aspectos 

SubseqBo B.l - Custos do simulcasting 

Atraves da oferta de uma plataforma constituida por urn Multiplexador de frequCncias para distribuiqlo 
de serviqos de programas em regime de acesso livre, o Governo pretende assumidamente replicar em 
formato digital a oferta actual do sistema anal6gico. 

Desde logo, importa considerar que a mudanqa do ambiente anal6gico para o digital implicarh um 
period0 de transiqlo durante o qual os operadores televisivos terrestres anal6gicos tergo de suportar um 
custo acrescido, para manter em funcionamento simult6neo a difusb em mod0 anal6gico terrestre e em 
mod0 digital (ctsimulcasting))). 

A semelhanqa de outras experiCncias na UE as quais nlo levantaram objecqaes por parte da Comisdo 
Europeia, o GMC considera que os operadores televisivos deveriio ser subvencionados pel0 Estado na 
parte que respeita o custo do ctsimulcastin~), como forma de contribuir para a rhpida massificaq?io da 
TDT. 

Por outro lado, durante a fase de ccsimulcastinp), a TVI deverh ficar isenta do pagamento de taxas pela 
utilizaqlo do espectro radioelCctrico, como forma de partilhar dos beneficios auferidos pela Sociedade 
corn a transiqlo para a tecnologia digital e com a libertaqlo de espectro radioelCctrico, tendo em conta 
o esforqo de reconverslo tecnol6gica e o investimento que h e  sergo exigidos por forma a assegurar o 
sucesso da transiqlo. 

Trata-se de medidas que jh foram implementadas em vhrios paises e que se revelam imprescindiveis, 
pois, de contrhrio, a transiqlo dentro dos prazos es& irremediavelmente comprometida. Por outro 
lado, cremos que a mesma nlo levantarti objecg6es junto da Comisslo Europeia em termos de auxilio 
estatal, se for extensive1 a todas as operadoras, e, sobretudo, se for entendida no ilmbito restrito da 
criaqiio de condiq6es favorhveis para o arranque da televislo digital, que 6 tambCm um designio 
comunithrio. 

Efectivamente, a Cornissilo ~ u r o ~ e i a ~ ,  aprovou jh um conjunto de orientaqaes no sentido de autorizar 
os Estados-Membros a apoiarem financeiramente, a titulo de indemnizaqilo, com a outorga de 

DecisBo da ComissBo de 0911 1/2005 relativa ao auxilio estatal que a Republics Federal da Alemanha concedeu a favor da 
introduqBo da TDT em Berlim-Brandemburgo JO L 200, de 22.07.2006, corn refer2ncia expressa A decisao da Comissao no caso 
State Aid N62203-AUSTRIA Digitalisierungsfonds) 

Grupo Media Capital, SGPS, SA Contribuinte No 502 816 481 Mauiculada na Consemat6ria do Registo 
Capital Sociak e 7.606.186,20 Comercia1 de Cacais sob o No 17831 
Sociedade Aberca - - - - - -  ~ ----.-- ~ 

Sede: Tel: 21 434 59 W/ 07 
Rua Mirio Castelhano, No 40 Fax: 21 434 59 01 
Queluz de Baiso 
2734-502 Banarena 



Media Capital 
subvenqties a operadores privados de radiodifusiio, pelos custos de transmissao adicionais na fase de 
difusiio paralela, em mod0 analogico e digital (ctsimulcasting,)). Esta compensaqiio, devera ter em conta 
os custos reais suportados pelos operadores de radiodifusiio na transiqao para o digital, incluindo os 
custos ligados 9 adaptaqiio dos respectivos equipamentos e, se for o caso, a transmissao noutro canal ou 
multiplexador, bem como os custos das fiequCncias. 

Portanto, e em conclusiio, o modelo da operaqiio deverh reflectir as preocupaqbes acima expressas, 
devendo Governo e a entidade reguladora ICP-ANACOM ter em devida consideraqiio o esforqo 
economico que impendera sobre as operadoras generalistas de acesso nao condicionado livre na 
migraqao para a TDT. 

Subseqllo B.l - Comenthrios relativos aos critkrios de selegilo 

0 GMC considera fundamental que, nos critkrios de selecqiio, seja valorizada a proposta de uma 
campanha de informaqiio aos consumidores sobre as vantagens e condiqbes da transiqiio para a 
televisao digital terrestre bem como sobre a data e os efeitos do switch-offda transmissao analbgica, a 
qual devera ser introduzida no critCrio de graduaqiio das candidaturas previsto na alinea a) do n." 2 do 
art." 13." do Projecto de Regulamento em apreqo. 

Esta preocupaqao tem o devido respaldo na Comunicaqiio da Comissao de 24.5.2005, acima referida, 
na qual se refere que uma estratigia eficaz de informagao dos consumidores 6 considerada urn factor 
crucial para o Cxito do process0 de migraq%03. 

Relativamente ao criterio constante da alinea a) do n." 2 do art." 13." (contribuiqao para a rhpida 
massificaqiio da televisiio digital terrestre e desenvolvimento da Sociedade da Informaqiio) 
consideramos que o mesmo deveria ser densificado no Regulamento do concurso. 

Importa tambem perceber, na alinea d) do art." 13.", qual e exactamente a industria portuguesa que se 
pretende fomentar, uma vez que este concurso se destina ti selecqiio de um mero ctcarrier)), prestador de 
servi~os de transporte e difusfio de sinal televisivo, niio tendo a (tindustria portuguesa)) qualquer 
relevhcia no context0 da sua actividade. 

Importa ainda esclarecer de que interoperabilidade se fala na alinea b) do art." 13.': tratar-se-5 da 
interoperabilidade com outras plataformas, designadamente a plataforma de cabo, de satelite e/ou de 
IPTV? Ou pretende referir-se a compatibilidade com os descodificadores destinados aos serviqos de 
acesso n2o condicionado com assinatura ou condicionado? 

Por ultimo, nao esta claro no project0 de Regulamento se, relativamente As frequCncias a utilizar na 
Regiiio Autonoma dos Aqores, os canais indicados por ilhas se referem 9 localizaq~o geografica das 
estaqbes emissoras ou 9s areas cobertas. Por outras palavras, niio e claro, por exemplo, qual o canal 
radioelCctrico a utilizar se instalarmos uma estagao na Ilha de Sgo Jorge (Canal 47) para cobrir a Ilha 
do Pico (Canal 56). 

Outro aspect0 que gostariamos de ver esclarecido, prende-se com as obrigaq6es de entrega de cartas 
geograficas referentes as coberturas radioelectricas, referidas no n." 7 do art." lo.", sobre as quais se 
remete para o caderno de encargos, mas indicando que os originais das mesmas deveriio ser rubricados 
por um dos legais representantes do concorrente, bem como uma c6pia devidamente certificada, 
presumindo-se que voltariio a ser necesskios "mapas de cobertura irnpressos em papel" tal como 
anteriormente, no concurso de 2001. NBo serh de aceitar a mera entrega de documentaqiio em formato 
electr6nico? 

E importante tambem saber-se qual sera o critCrio considerado para defmiqiio de "local coberto", para 
efeitos do disposto no art." 20.", pois niio 6 claro, neste momento, se o ICP-ANACOM vai impor os 

3 ponto 3 piig. 6 COM (2005) 204) 
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parhetros de rede a utilizar no planeamento, com consequente imposiqlo de niveis de carnpo e 
capacidade associada ao Multiplexador, ou deixar essa escolha ao arbitrio dos proponentes. 

De igual modo, C importante saber antecipadamente a capacidade a alocar a cada um dos operadores de 
televisiio a incluir no Multiplexador A para, nomeadamente, poderem ser considerados serviqos 
adicionais aos video e Audio do formato anal6gico (como sejarn teletext0 no formato DVB, serviqos de 
apoio a cidadlos com necessidades especiais, etc.). 

0 s  mecanismos de sinalizaqlo associados ao DVB-T (tipo tabelas PSI 1 SI) e a gest2o do EPG deveriio 
ser igualmente analisados de forma a evitar futuras situaq6es que atrasem a implementaqlo da televisiio 
digital terrestre em Portugal. Importa clarificar estes assuntos, nomeadamente nas obrigaq6es que 
ambas as plataformas (paga e FTA) possam ter relativas A dihsiio simultfinea deste tipo de tabelas I 
serviqos. 

Capitulo I11 - Projecto de regulamento do concurso ptiblico para a atribuiqiio de direitos de 
utilizaqiio de frequencias de lmbito nacional e parcial para o sewiqo de radiodifusao televisiva 
digital terrestre e de licenciamento de operador de distribuiqiio 

Secqiio A - Requisitos relativos A identidade dos concorrentes 

Segundo o Governo, a oferta de acesso a uma plataforma de distribuiqlo de televisiio em regime de 
ctacesso niio condicionado com assinaturaa ou cccondicionado)) corresponde a uma mais-valia ou 
potencialidade, permitindo aos utilizadores finais uma oferta concorrencial tt disponibilizada por outras 
plataformas. 

Trata-se, portanto, de permitir uma oferta destinada a concorrer corn as plataformas do cab0 e do 
satelite e tambCm de IPTV, as quais, como acima referimos, se encontram jB bastante bem implantadas 
no nosso mercado, ou, pel0 menos, apresentam condiq6es impares em termos de inf?a-estruturas corn 
penetraqiio na maioria dos lares portugueses. 

Tal como referimos na parte introdutdria deste documento, concordamos com a necessidade de uma 
articulaqlo entre as entidades que vierem a explorar o Multiplexador A, por um lado, e os 
Multiplexadores B a F por outro. PorCm, defendemos que a concentraqiio de ambas as licencas na 
mesma entidade niio pode ser admitida. 

No entendimento do GMC, n%o poderh admitir-se a possibilidade de a entidade beneficihria da 
atribuiqlo da titularidade do direito de utilizaqiio de frequencias associadas ao Multiplexador A ser a 
mesma entidade beneficihria da atribui~iio da titularidade dos direitos de utilizaqlo das fiequCncias 
relativas aos Multiplexadores B a F, e, consequentemente, por inerCncia, a operadora licenciada para o 
exercicio da actividade de operadora de distribuiqiio de serviqos televisivos. 

No entanto, o GMC defende a possibilidade de a entidade licenciada para o Multiplexador A participar 
num consdrcio ou agrupamento de empresas com outras operadoras interessadas na exploraqiio dos 
Multiplexadores B a F, e vice-versa, desde que o dominio nlo seja imputhvel d mesma pessoa em 
ambas as operadoras. 

Prop6e-se, assim, a seguinte alteraqiio do disposto no numero 3 do art." 1." do Regulamento dos 
Multiplexadores B a F: 

((0s direitos de utilizaqIo de fkequCncias que se encontram a concurso no presente 
regulamento niio podem ser atribuidos ao concorrente a quem seja atribuida a titularidade do 
direito de utilizaqlo de frequCncias posto a concurso public0 pel0 regulamento do ICP- 
ANACOM n.O(c...)), sem prejuizo da possibilidade daquele participar no cons6rcio ou 
agrupamento de empresas que vier a ser licenciado em resultado do presente concurso, desde 
que o dominio niio seja imputiivel A mesma pessoa, em ambos os operadores licenciados, nos 
termos dos artigos 20." e 2 1 .O do Cbdigo de Valores Mobilikios.)) 
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Secqfio B - Comentarios relativos aos critkrios de selecqfio 

0 art." 13." desta proposta de Regulamento visa dar concretizaq2o ao disposto no n." 5 do art." 16." da 
LTV, tendo por base o disposto no n." 4 da mesma disposiq80, o qua1 aquele devera ctdensificar)). 
Porem, no nosso entendimento, tal densificaqgo nunca podera subverter de tal forma os criterios prC- 
estabelecidos pelo legislador no referido n." 4, que os descaracterize e os remeta para areas que n%o se 
reconduzem as preocupaqBes expressas nos referidos criterios legais. 

0 GMC discorda, desde logo, da ponderaqiio proposta no n." 2 do art." 13.", por considerar que os 
criterios a) e b) deverao ter igual peso na formula de calculo da classificaq%o final, ou seja, a formula 
devera ser alterada para: 2,5a+2,5b / 5 

Trata-se de um concurso do qua1 resultara, n%o apenas um operador de distribuiqgo televisiva, sem 
qualquer poder de selecqfio de conteudos, mas um agregador de serviqos de televisgo, pelo que a 
ponderaq%o do ICP-ANACOM devera ser igual a da ERC. 

No que respeita a forma de concretizaqlo do criterio a), consideramos que o primeiro subcriterio devera 
ser a qualidade do plano economico e financeiro, que esta actualmente em quarto lugar, tendo por base 
o disposto na alinea a) do n." 4 do art." 16." da LTV. Seguidamente dever%o ent%o surgir os demais 
criterios, pela ordem de prioridades indicada, ou seja, o actual a1 passara para a2 e assim 
sucessivamente. 

Da mesma forma, relativamente a concretizagBo do criterio b) previsto no n." 4 do art." 13.", o GMC 
ngo concorda, uma vez mais, com a decomposiq%o proposta, na medida em que resulta da LTV que 
neste criterio deve ser dada maior preponderfincia a qualificaqBo da oferta televisiva, produq%o de obras 
europeias e difus%o de obras criativas realizadas em Portugal com produq%o originaria em lingua 
portuguesa. Por outro lado, os subcriterios previstos como b2 e b3 n%o dever%o ser identificados como 
criterios de graduaq%o das candidaturas, uma vez que se trata de meras obrigaqdes de reserva de 
capacidade previstas no n." 6 do art." 25." LTV. 

Assim, o GMC sugere, em total sintonia com o disposto na LTV, que o primeiro subcriterio passe a ser 
o actual b4 e o segundo e ultimo subcriterio passe a ser o actual bl, com a seguinte ponderaqilo: 
classificaq%o do criteria b igual a 3b1+2b2 / 5 

Relativamente a redacqfio do novo criterio bl (anterior b4) o GMC considera que a mesma ngo traduz 
adequadamente o criterio b) do n." 4 do art." 16." da LT, pelo que se propde a seguinte redacqfio: ~ b l =  
oferta de serviqos de programas televisivos de expressfio originaria portuguesa corn relevante 
difusfio de obras europeias e obras criativas realizadas em Portugal com produqfio originhria em 
lingua portuguesa.,, 

Quanto aos criterios de desempate das candidaturas, constantes no n." 6 do art." 13.", o GMC considera 
que, dada a especificidade do concurso em causa e porque estamos a falar da abertura do mercado 
televisivo, devera ser invertida a ordem dos dois ultimos criterios, passando a actual alinea c) para b) e 
vice-versa, e devendo a sua redacqao ser harmonizada com a proposta do GMC de redac@o para o 
novo subcriterio bl (anterior b4): ((a candidatura com maior pontuaqfio no critkrio da oferta de 
serviqos de programas televisivos de expresslo originhria portuguesa corn relevante difusfio de 
obras europeias e obras criativas realizadas em Portugal com produqfio originhria em lingua 
portuguesa.,, 

Secqgo C- Outros aspectos 

No ANEXO ao project0 de Regulamento em apreciaqgo refere-se que os Multiplexadores D, E e F 
tergo a imposiq2o de que o "campo interferente" no territorio espanhol ngo ultrapasse 22 dBpV/m a 10 
m de altura. Este valor e, no entender do GMC, demasiado baixo face as recomendaqdes internacionais 
aplicaveis: em comparaqiio com os valores referenciados no documento "implementation guidelines for 
DVB terrestrial services" (TR 10 1 190) e standard EN 300 744, ambos da ETSI, os valores tipicos 
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utilizados para garantir urna adequada relaclo de protecqlo que evite interferCncias co-canal situarn-se 
cerca de 10 dB acima do valor indicado nesta consulta. 

A titulo de exernplo, o campo mkximo adrnissivel corno interferente para uma protecqFio t i p  co-canal, 
corn arnbos os canais em DVB-T, no mod0 64QAM e FEC de % seria de 3 1 ou 37 dBuV/rn consoante 
o planeamento esteja feito para 70 ou 95% de probabilidade de cobertura de locais. Se a isto juntarrnos 
a directividade das antenas de recepq80, os valores de campo interferente considerados podergo. nurn 
gande ndmero de situaqaes, ser ainda superiores. Ora o irnpacto direct0 desta imposiqgo traduzir-se-4 
na necessidade de duplicar bastante equiparnento nas esta~bes afectadas. por exemplo, ernissores de 
reserva, cornbinadores, antenas de ernissb, cabos coaxiais de alimentaqgo hs antenas, etc. 

Ao defender a plena utilizaqlo da capacidade das infraestruturas de rede instaladas, o GMC nlo 
pretende que tal utilizaqlo seja efectuada de forma irrational, ou ineficiente, rnuito pel0 contribio, pel0 
que tambBrn recomenda que eventuais redundhcias desnecessfirias corno a apontada sejam eliminadas, 
urna vez que se mostre a existgncia de alternativas gcnicas rnenos exigentes, de forma a onerar o 
menos possivel as futuras operadoras. 

Ainda no que concerne aos Multiplexadores D,E e F, nlo 6 claro para o GMC o signjficado da 
afirmaqlo "0 valor de campo minirno utilizilvel correspondente aos parhetros utilizados para a 
configuraclo de rede dever4, no mhxirno, ser atingido nos pontos teste especificados no final deste 
anexo ...". Na verdade, se considerrnos uma rede onde o limite rninirno para considerar uma zona 
corno "coberta" seja de 53dBuVlm. quer isto dizer que este nivel nlo poder4 ser excedido em nenhum 
ponto fora da "rn4scara" definida? As cidades de Faro e Braga, por exemplo, situarn-se fora da 
"m4scara" indicada para cobertura destes Multiplexadores. Quer isto dizer que estas cidades n50 
poderb, em circunsdncia alguma, receber os services associados aos mesrnos? 

0 GMC gostaria, igualmente, de ver esclarecida a relaqlo entre a "rnAscara" indicada e o valor rnilximo 
de carnpo electrornagnCtico em temt6r-o espanhol associado a estas "coberturas". 

Silo estas as principais observaq6es do GMC e da sua participada TVI aos docurnentos em consulta 
p6blica. confiando-se que o Governo saber4 tC-las devidarnen~e em consideraqlo e introduzirh as 
alteraq6es aqui apontadas por forma a transformar o concurso e toda a complexa operaqlo de transi~go 
do anal6gico para o digital nurn verdadeiro exemplo de sucesso A escala europeia. 

I ~dmikst rador  Delegado 
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