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Consulta pliblica do Projecto de Decisio sobre a limitaqio do nljmero de 

direitos de utilizaqio de frequencias reservadas para a radiodifusio televisiva 

digital terrestre e definiqio do respectivo processo de atribuiqio. 

Nossa Refa: Anacom~TDT~JC20071015~Frequ~ncias 

Exmo. Senhores 

Na sequencia do lanqamento da Consulta Pljblica sobre o Projecto de Decisio sobre a 

limitaqio do nlimero de direitos de utilizaqio de frequencias reservadas para a radiodifusio 

televisiva digital terrestre (TDT) e definiqio do respectivo processo de atribuiqiio, adiante 

designado por "Consulta" vem a Vodafone Portugal, Cornunicaqdes Pessoais, S.A. (Vodafone) 

apresentar os seus comentirios. 

Em face de uma evoluqio das condiqdes de atribuiqio ou gestio de frequencias ou de novas 

decisdes ou projectos de decisdes que o ICP-ANACOM venha futuramente, a aprovar poder6 

a Vodafone vir a alterar ou rectificar a posiqio agora manifestada. 

Vodafone Portugal, ComunicaqQes Pessoais, S.A. 
Sede: Avenida D. Jolo II, Lote 1.04.01, Parque das Na~6es. 1998-01 7 Lisboa 
Telefone: +351 21 091 50 00, Fax: +351 21 091 59 53, www.v~dafone.~t 
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vodabne 

I. Cornendrios gerais 

A Vodafone considera a presente Consulta indispensivel ao bom planeamento da actividade 

dos operadores e prestadores de serviqos de comunicaqdes electrbnicas, o que permite o 

conhecimento antecipado dos recursos utilizados, reservados e a disponibilizar, 

nomeadamente em termos de espectro disponivel ou a disponibilizar no futuro, e a defini~io 

atempada dos seus planos de neg6cio. 

A Consulta, ao definir o enquadramento legal e regulamentar relativo aos direitos de 

utilizaqZo do espectro no dmbito da radiodifusio digital em Portugal, constitui um marco 

importante para os operadores e consumidores, tendo a desactivaqio do sistema anaMgico 

e as condi~des que vierem a ser definidas para a transiqio para o serviqo digital um impact0 

relevante no desenvolvimento da Sociedade da InformaqZo e do Conhecimento. 

A promoqio da inovaqio e o desenvolvimento da Sociedade da Informaqio sio objectivos 

centrais das autoridades e dos operadores e prestadores de sewigos de comunicag6es 

electrbnicas, a nivel nacional e comunitirio. Por esta razio e para garantir a eficiencia de 

utilizagio das frequencias resewadas para TDT, C especialmente relevante a delimitaqio do 

ndmero de direitos de utilizaqZo das frequencias reservadas para estes servigos. 

A Vodafone espera que a transiqio para o sistema digital ocorra o mais rapidamente possivel 

e seja feita de forma a promover a dinamizaqzo e desenvolvimento da sociedade de 

informaqZo e conhecimento e da concorrencia. 



I1 - Migraqlo das emissaes televisivas em formato analbgico para o sistem ~ b ) 9 ( ~ ~ ~ ~ ~  

A Vodafone considera fulcra1 que o ICP-ANACOM crie condiqees para o desenvolvimento e 

implementa~io da televiszo digital terrestre por forma a que a data de 201 2 seja assegurada 

e, eventualmente, antecipada, pelo menos em algumas regices do pais que deverio servir 

como "regiiies teste" para a migraqzo e reutilizaqzo do espectro que vier a ser libertado. 

Desta forma, a Vodafone defende que os direitos de utilizaqio das frequencias object0 da 

presente Consulta sejam concedidos imediatamente a partir da data de atribui~io, e que seja 

sucedido por novos processos de atribuiqio do espectro de frequencias que vier a ser 

libertado na sequencia da migra~io do sistema analbgico para o digital. 

Esta transiqio no regime de acesso livre (Mux A), tal como referido pelo ICP-Anacom, deve 

ser feita de forma a assegurar condiqaes equipariveis 2s existentes para o servi~o analbgico 

terrestre, ou seja, sem custos de serviqo para o utilizador final e com uma oferta o mais 

generalizada e diversificada possivel. 

i opinizo da Vodafone que a concretizaqio deste objectivo n i o  deveri depender 

exclusivamente da iniciativa do utilizador final. Deveri, isso sim, ser impulsionado pelo 

prbprio mercado, atravks da oferta de serviqos inovadores e atractivos, com melhor 

qualidade de imagem/som face B actual oferta analbgica e do foment0 e disponibiliza~io de 

equipamentos para conversio digital-analbgico. Deveri, ainda, ser acompanhado de 

campanhas de divulgaqio e sensibiliza@o realizadas por todas as entidades promotoras da 

transiqio para as emissees digitais, que deverio ser, primordialmente, desenvolvidas pelos 

detentores das licenqas, em particular com destaque do operador que detiver o direito de 

utilizaqio das frequencias em regime aberto (Mux A). 

111. Modelo e procedimento de atribuiqzo dos direitos de utilizaqlo 



A Vodafone alerta para as eventuais consequ5ncias da possibilidade da at N ~ @ M Y " ~  
direitos de utilizaqio de ambos os regimes de acesso em concurso (livre e pago) a uma rjnica 

entidade. 

Embora cientes de que o modelo proposto (atribuiqio dos direitos de utilizaqio de todas as 

frequencias a uma sb entidade) possa ser mais vidvel do ponto de vista econbmico, em 

abono do foment0 da concorr5ncia no mercado e em beneficio dos consumidores, 

receamos que a concentraqio numa sb entidade dos direitos de utilizaqio para o serviqo de 

radiodifusio televisiva digital terrestre possa comprometer os beneficios que se pretendem 

garantir com a introduqio da TDT, apresentados alids no conjunto de documentos sob 

consulta. 

A Vodafone defende que as frequencias que venham a ser libertadas com a transiqio 

analbgico-digital deverio ser alvo de um novo processo de atribuiqio conduzido de forma 

independente do processo em curso, garantindo igualdade de oportunidades no acesso a 

esse espectro. 

A Vodafone considera ajustado que a utilizaqio das frequencias a usar no Ambito da 

plataforma de TDT seja limitada e exclusiva a serviqos de televisio digital terrestre fixa. 

IV - Pagamento pela utilizaq80 do espectro atribuido 

Relativamente 2s taxas de utilizaqio de espectro, refere a Lei das Comunicaqdes Electr6nicas 

(Lei no 5/2004, de 10 de Fevereiro), no seu artigo 105.', n.' s I ,  alinea D,3 e 6, o seguinte: 

"I - Esia"o sujeitos a taxa: 

LS 

8 A utilizag-20 de frequgncias. 

L3 

3 - A utilizag-a"o de frequgncias, abrangida ou na"o por um direito de utilizag-a"o, est5 sujeita 

i s  taxas tiicadas nos termos do Decreto-Lein, O 157-A/2000, de 20 de Julho. 

L.) 



6 - As taxas referidas nas aliheas e) e 0 do n. O I devem reflectir a necessid a&~Aghne 
utilizaga"~ dptima das frequencias e dos nbmeros e devem ser objectivamente justificadas, 

transparentes, na"o discriminatdris e proporcionadas relativamente ao fim a que se 

destinam, devendo ainda ter em conta us objectivos de regulaga"~ fixados no artigo 5. O" 

As entidades a licenciar para ut i l iza~io do espectro radioelectrico object0 da presente Consulta 

terio que estar sujeitas ao pagamento de uma taxa pela utilizaqio do referido espectro que 

deveri ser fixada em montante tal que assegure a utilizaqio eficiente das frequsncias e que seja 

justificada, transparente e proporcional aos beneficios que o detentor dos direitos de exploraqio 

e os operadores de televiszo retiram do espectro radioelectrico usado. 

Certos que os nossos comentirios merecerio o vosso melhor acolhimento, subscrevemo-nos 

com os nossos melhores cumprimentos 

Carlos Correia 

Director de Regulaq80 e Relaq8es corn Operadores 
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