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

utilizaqZo de frequCncia para o serviqo de radiodifuszo digital terrestre. 

Exmos. Senhores, 

Na sequsncia do lanqarnento da Consulta Pljblica sobre o Projecto de Regularnento do Concurso 

Pljblico para a atribuiqio de urn direito de utilizaqio de frequsncia para o servi~o de radiodifusao 

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

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

Em face de uma evoluqio das condiqdes de atribuiqzo ou gestZo de frequencias ou de novas 

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

Vodafone vir a alterar ou rectificar a posiqZo agora manifestada, 

Corn os nossos melhores cumprimentos, 

L 
- 

Carlos Correia 

Director de Regulaqio e Relaqdes corn os Operadores 

Vodafone Portugal, Comunicaq6es Pessoais, S.A. 
Sede: Avenida D. JoZo II, Lote 1.04.01. Parque das Na~6es, 1998-01 7 Lisboa 
Telefone: t351 21 091 50 00, Fax: t351 21 091 59 53, www.vodafone.pt 

Contrib. n? 502544180 -Capital Social f 1 0 7 . 5 ~ . 0 0 0  - lnscrita na C. R. C. de Lisboa sob o n? 2424 



vodafone 

Comentirios 

da 

Vodafone Portugal - ComunicagBes Pessoais, S.A. 

Ao Projecto de Regulamento do Concurso Pirblico 

Para a atribuiglo de um direito de utilizaglo defrequencia de Bmbito nacional 

Para o serviqo de radiodifuszo digital terrestre. 
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Artigo 1 - Objecto 

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

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

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

concentraqzo numa s6 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 aliis no conjunto de documentos sob consulta (ponto 6 - lntroduqzo da TDT e 

beneficios da mesma) 

Artigo 3 O  - Requisitos dos concorrentes. 

A Vodafone considera indispensivel que o Regulamento assegure que a atribuiqio dos direitos de 

uti l iza~io das frequencias associadas aos Multiplexers B a F, object0 da presente Consulta, se 

traduza na criaqio efectiva de condiqaes para a concorrCncia entre serviqos alternativos de acesso 

pago a contelidos de televiszo. 

Por esta razio n io  podern, por exemplo, ser atribuidos estes direitos de utilizaqzo de frequencias a 

entidades corn posiqio de dominio no mercado do serviqo terrestre de televisio por subscriq20 ou a 

entidades ou sociedades em cuja estrutura accionista existam s6cios ou accionistas cornuns a(s) 

entidade(s1 com posiqzo de dominio no mercado do serviqo terrestre de televiszo por subscriqzo. 

Refira-se ainda que a aferiqio da quota de mercado relevante no mercado de televisio por 

subscriqzo, mencionada na alinea a) do nlimero 3 do Artigo 3', dever6 ser rnedida em f u n ~ i o  das 

receitas de televisio em regime de acesso pago e n io  em funqio do nlimero de clientes. 

Artigo 6 O  - Pedidos de esclarecimento. 

A Vodafone defende que o process0 de pedido de esclarecimentos deva ser alterado de forma a 

tornar mais flexivel a solicitaqzo de pedidos e resposta aos mesrnos e a permitir aos operadores 
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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 ate ao 20' dia ljtil ap6s a data da entrada em vigor do Regulamento de Concurso; 

(ii) reduqio do prazo de resposta do ICP-ANACOM para um period0 n io  superior a 5 dias Oteis ap6s a 

data da recepqio dos pedidos de esclarecimento. 

Artigo 1 3 O  - ApreciaqIo de candidaturas. 

E opiniio da Vodafone que os criterios de selecqzo sejam quantificdveis e mensurdveis 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 C condiqio essencial para o 

sucesso da transiqio do sistema analbgico para o digital que seja incluido e valorizado nos critCrios 

de selecqio das candidaturas do regime de acesso pago (Mux B a Fl 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 permitiri n io  s6 cumprir as obrigaqbes de reserva de 

capacidade e transporte para os operadores Licenciados ou concessionados como tambCm 

disponibilizar uma oferta generalista muito mais atraente ao utilizador final, fomentando a adopqio 

da televiszo digital terrestre. 

A bem da transparencia do processo de apreciaqio das candidaturas e da procura de cumprimento 

dos critCrios apresentados nas propostas de regulamento a Vodafone considera necessirio que a 

versio final do Regulamento inclua uma definiqio do que se entende em virios das componentes 

apresentadas que contribuem para a classificaqio final dos critCrios a) e b), bem como o mod0 em 

que a resposta a essas componentes serd apreciada. 

Relativamente 2 componente a41 deve ser especificado o que se entende por "fomento da industria 

portuguesa", nomeadamente se esse "fomento" se refere a investimentos em bens, serviqos ou 



equipamentos produzidos em Portugal ou i transmiss20 de conteljdos (e quais) produzidos em 

Portugal. 

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

promover a cria~20 e desenvolvimento de uma indlistria audiovisual portuguesa, estranha-se que 

este criterio esteja associado i "qualidade do plano econ6mico-financeiro" e 2 "oferta destinada a 

cidadios com necessidades especiais" o que, julgamos, nZo faz sentido. Por esta razZo deve a 

componente "a4  da f6rmula de classifica~80 final do critCrio a) ser desdobrada em cada uma das 

componentes referidas. 

Relativamente ao critkrio b) deve ser clarificado o que se entende por "conteljdos regionais" bem 

como "conteljdos educativos e culturais". Uma vez que existem j i ,  no mercado, conteljdos 

comerciais, de canais de televis20 tematicos, em lingua portuguesa, deveri ser explicado se esses 

canais se incluem, ou n80, nos conceitos indicados. Deve ainda ser clarificado o que atribui o 

caricter de "regional" a um determinado canal: a origem da produc$io, a Lirnita~Zo geogrdfica da 

difus8o do seu contelido? 

Artigo 1 8 O -  ObrigagBes do titular dos direitos de utilizagio de frequdncias e do operador de 

distribuiq50 Licenciado. 

NZo obstante a Vodafone concordar com uma repartiqZo faseada e equilibrada nas obriga~ces de 

cobertura do regime de acesso livre (Mux A), entende-se que este criterio n80 deveri ser estendido 

i s  obriga~6es do titular da licen~a para regime de acesso pago (Muxes B a Fl  dado que este se 

deveri reger por um racional econbmico e de mercado de acordo com a procura. 
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