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Assunto: Projecto de Regulamento do Concurso Pljblico para a atribuiqio de um direito de 

utilizaqio de frequencia para o serviqo de radiodifusio digital terrestre (Mux A). 

Exmos. Senhores, 

Na sequencia do tancamento da Consulta Pljblica sobre o Projecto de Regulamento do Concurso 

Pljblico para a atribuicio de um direito de utilizacio de frequencia para o service de radiodifusio 

digital terrestre (TDT), adiante designado por "Consulta", vem a Vodafone Portugal, Comunicacaes 

Pessoais, S.A. (Vodafone) apresentar os seus comentirios. 

Em face de uma evoluqio das condiqdes de atribui~io ou gestio de frequencias ou de novas 

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

Vodafone vir a alterar ou rectificar a posiqio agora manifestada, 
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Comentdrios ao Projecto de Regulamento 

Artigo lo - Abertura e object0 

Embora cientes de que o modelo proposto (atribuiqio dos direitos de uti l iza~io de todas as 

frequencias a uma s6 entidade) possa ser mais viivel do ponto de vista econ6mic0, em abono do 

foment0 da concorrencia no mercado e em beneficio dos consumidores a Vodafone receia que a 

concentraqio numa s6 entidade dos direitos de utilizaqio para o servi~o de radiodifusio televisiva 

digital terrestre possa comprometer os beneficios que se pretendem garantir com a introduqio da 

TDT, apresentados aliis no conjunto de documentos sob consulta. 

Artigo 6 O  - Pedidos de esclarecimento. 

A Vodafone defende que o processo de pedido de esclarecimentos deva ser alterado de forma a 

tornar mais flexivel a solicitaqio de pedidos e resposta aos mesmos e a permitir aos operadores 

alterarem, de forma cabal, as suas propostas em resultado das respostas recebidas. Assim sendo, a 

Vodafone propde neste particular as seguintes alteraqdes: 

(i) solicitaqio de pedidos de esclarecimento durante o decurso do prazo de entrega das 

candidaturas e at6 ao 20' dia ljtil ap6s a data da entrada em vigor do Regulamento de Concurso; 

(ii) redu~ io  do prazo de resposta do ICP-ANACOM para um periodo n io  superior a 5 dias ljteis ap6s a 

data da recepqio dos pedidos de esclarecimento. 

Artigo 1 3 O  - ApreciaqBo de candidaturas 

E opiniio da Vodafone que os critCrios de selec~io sejam quantificaveis e mensuriveis sempre que 

possivel, de forma a tornar o processo de selecqio o mais transparente e objectivo possivel 

Com base na experiencia de outros paises, a Vodafone considera que 6 condi~io essencial para o 

sucesso da transiqio do sistema anaMgico para o digital que seja incluida e valorizada nos criterios 

de selecqio das candidaturas do regime de acesso livre (Mux A) a disponibilizaqio de conteljdos em 

alta definiqio, tirando proveito de tecnologias mais evoluidas (como o MPEG-4, norma H.264/AVC). 

Esta combinaqio de formato e tecnologia permitird n io  s6 cumprir as obrigaqdes de reserva de 

capacidade e transporte para os operadores licenciados ou concessionados, como tambCm 
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disponibilizar uma oferta generalista muito mais atractiva ao utilizador final, fomentando a adopqio 

da televisio digital terrestre. 

A bem da transparsncia do process0 de apreciaqio das candidaturas e da procura de cumprimento 

dos critCrios apresentados na proposta de Regulamento a Vodafone considera necessirio que a 

versio final do Regulamento inclua uma definiqio do que se entende por "fomento da industria 

portuguesa" (componente "d" da fbrmula de classificaq60 final), nomeadamente se esse "fomento" 

se refere a investimentos em bens, serviqos ou equipamentos produzidos em Portugal ou B 

transmissio de conteirdos (e quais) produzidos em Portugal. 

Considerando o interesse politico que pode estar subjacente a este requisito, nomeadamente o de 

promover a criaqio e desenvolvimento de uma indlistria audiovisual portuguesa, estranha-se que 

este critCrio esteja associado 5 "qualidade do plano econbmico-financeiro" o que, julgamos, n io  

fazer sentido. Por esta razio deve a componente "d" da fbrmula de classificaqio final ser 

desdobrada em duas componentes, a "qualidade do plano econbmico-financeiro" por um lado e o 

"fomento da indlistria portuguesa" por outro. 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

Carlos Correia 

Director de Regulaqio e Relaqdes com os Operadores 


	Text1: 
	Text2: 


