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RELATÓRIO DA CONSULTA PÚBLICA SOBRE O DIVIDENDO DIGITAL 

 

 

 

I. ENQUADRAMENTO  

 

Constituem objectivos de regulação do ICP-ANACOM, como tal previstos na Lei n.º 

5/2004 de 10 de Fevereiro (LCE), ―promover a concorrência na oferta de redes e serviços 

de comunicações electrónicas, de recursos e serviços conexos‖, ―contribuir para o 

desenvolvimento do mercado interno da União Europeia‖ e ―defender os interesses dos 

cidadãos (artigo 5º). Na prossecução do primeiro destes objectivos compete 

designadamente ao ICP-ANACOM ―incentivar uma utilização eficiente e assegurar uma 

gestão eficaz das frequências‖
1
.  

 

No mesmo sentido, estabelece ainda a LCE que no âmbito da gestão do espectro, compete 

a esta Autoridade planificar as frequências, em conformidade com critérios de 

disponibilidade de espectro radioeléctrico, garantia de condições de concorrência efectiva 

nos mercados relevantes e utilização efectiva e eficiente das frequências
2
.  

  

Como corolário do regime fixado, cabe ao ICP-ANACOM proceder à atribuição e 

consignação de frequências, obedecendo a critérios objectivos, transparentes, não 

discriminatórios e de proporcionalidade
3
.  

 

Neste enquadramento e face às competências atribuídas pelos Estatutos do ICP-

ANACOM
4
, em matéria de representação técnica do Estado Português, tanto em 

organismos internacionais, como comunitários, de gestão de espectro e de promoção de 

processos de consulta pública e de recolha de manifestações de interesse5, por deliberação 

do Conselho de Administração de 25 de Março de 2009, foi determinado o lançamento do 

presente processo de consulta pública e aprovado o documento com as questões a 

submeter ao mercado. A mesma deliberação determinou que o período de consulta 

decorreria entre 30 de Março e 13 de Maio.  

 

A relevância do tema submetido a debate espoletou uma forte participação no processo de 

consulta, por parte dos mais variados intervenientes no mercado, e deu origem a uma 

onda de solicitações no sentido de se conceder uma extensão do prazo de envio de 

contributos, por parte de entidades que, não obstante os esforços envidados, não 

conseguiram fazer chegar as suas respostas dentro do período de tempo inicialmente 

fixado ou as enviaram extemporaneamente. 

 

Dado que a presente consulta pública se insere no âmbito dos poderes discricionários do 

ICP-ANACOM, não estando em causa o cumprimento de qualquer prazo legalmente 

fixado, e face à importância do tema foi determinada a aceitação de todos os contributos 

que fossem enviados a esta Autoridade até ao dia 22 de Maio, sendo também aceites 

                                                           
1
 Artigo 5º, n.º 2, al. d) da LCE. 

2
 Artigo 15º, n.º 2 da LCE. 

3
 Artigo 15º, n.º 3 da LCE. 

4
 Publicados em anexo ao Decreto-Lei n.º 309/2001, de 7 de Dezembro.  

5
 Artigo 6º, n.º 1, alíneas b), c), f), m), o) e r) dos Estatutos. 
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todos as respostas que durante o prazo inicialmente fixado e até ao termo do novo prazo 

estabelecido tivessem sido recebidas nesta Autoridade
6
. 

 

Neste contexto, foram recebidas no período de consulta, as respostas das seguintes 

entidades:  

 

ACCESS PARTNERSHIP, em representação da Dell, Google e Microsoft, de ora em 

diante designadas colectivamente e a sua solicitação, por ―GRUPO INFORMAL‖;  

ALCATEL-LUCENT PORTUGAL, SA (ALCATEL-LUCENT); 

APRITEL, Associação dos Operadores de Telecomunicações (APRITEL)
7
; 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE IMPRENSA (APIMPRENSA); 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE RADIODIFUSÃO- APR, em resposta conjunta 

com a ASSOCIAÇÃO DE RÁDIOS DE INSPIRAÇÃO CRISTÃ- ARIC
 
 

(APR/ARIC); 

AR TELECOM – Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A. (AR TELECOM); 

CABOVISÃO – Televisão por Cabo, S.A. (CABOVISÃO); 

GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS, SA (MEDIA CAPITAL); 

GRUPO PORTUGAL TELECOM, em nome e representação das empresas, Portugal 

Telecom, SGPS, S.A., PT - Comunicações, S.A., PT Prime — Soluções Empresariais de 

Telecomunicações e Sistemas, S.A. e TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A e 

PT Inovação (GRUPO PT); 

GSM ASSOCIATION (GSMA); 

NOKIA em resposta conjunta com a NOKIA SIEMENS NETWORKS (NOKIA); 

ONITELECOM – Infocomunicações, S.A. (ONITELECOM); 

RTP – Rádio e Televisão de Portugal, S.A. (RTP); 

SIC – Sociedade Independente de Comunicação S.A (SIC); 

SONAECOM, Serviços de Comunicações, S.A. (SONAECOM); 

VODAFONE PORTUGAL – Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE); 

ZON – TV CABO PORTUGAL, S.A. (ZON). 

 

Foi ainda recebido contributo de uma entidade que solicitou confidencialidade. 

 

Agradece-se a todos os que participaram os contributos enviados que enriquecerão, 

inquestionavelmente, o processo decisório desta Autoridade. 

 

Todas as respostas enviadas, à excepção daquela em relação à qual foi solicitada a 

confidencialidade, se encontram disponíveis no sítio do ICP-ANACOM em 

www.anacom.pt. 

                                                           
6
Conforme Despacho do Senhor Presidente do Conselho de Administração, proferido a 18 de Maio, ao abrigo 

do artigo 29º, n.º 3 dos Estatutos do ICP-ANACOM.  
7
 Em cujo contributo a AR TELECOM afirma se rever 

http://www.anacom.pt/
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II. SINTESE DAS RESPOSTAS 

 

Como referenciado no documento colocado em consulta e atento o actual estádio de 

desenvolvimento, quer no plano internacional quer no plano nacional, no que respeita ao 

dividendo digital, a presente auscultação do mercado faz parte de todo um processo de 

recolha de informação susceptível de sustentar uma futura tomada de posição do ICP-

ANACOM sobre esta matéria.  

 

Não substitui, nem poderia substituir, os procedimentos de consulta previstos no artigo 8º 

da LCE e demais disposições legais aplicáveis no âmbito do enquadramento jurídico 

vigente. 

 

Assim, compete agora ao ICP-ANACOM proceder à elaboração de um relatório final 

com as principais conclusões decorrentes deste processo. Nesse sentido e face às questões 

expressamente colocadas, o presente documento constitui uma síntese das posições 

assumidas pelos respondentes e do entendimento geral desta Autoridade sobre o assunto 

submetido a consulta. 

 

A posição ora transmitida ao mercado, mais do que um fim em si mesma, deve ser 

entendida como o ponto de partida e a linha de orientação subjacente aos processos 

decisórios que, sobre este tema, irão subsequentemente ocorrer e que se esperam 

igualmente participados. 

 

Face ao elevado grau de participação nesta consulta e à opção desta Autoridade pela 

elaboração de um relatório conciso e orientado para as respostas às questões 

concretamente colocadas, agregam-se os contributos recebidos de modo a permitir a 

identificação das principais posições assumidas.  

 

Adicionalmente, uma vez que alguns dos participantes neste processo consultivo optaram 

por responder genericamente às questões colocadas, as suas posições encontram-se 

referenciadas a propósito de questões concretas, sempre que o entendimento expresso 

possa ser reconduzido a estas.         

 

Não constitui por isso este relatório uma reprodução exaustiva do teor das respostas 

recebidas, pelo que a leitura do mesmo não dispensa a consulta dos contributos que lhe 

estão na origem e que se encontram disponíveis, sempre que não identificados como 

confidenciais, em www.anacom.pt 

 

1. Qual o impacto desejável, entre outros ao nível económico e social, da utilização 

do dividendo digital? 

 

Quanto à identificação de qual será o impacto desejável do dividendo digital, a 

ALCATEL-LUCENT, a APRITEL, a CABOVISÃO, o GRUPO INFORMAL, a 

MEDIA CAPITAL, o GRUPO PT, a GSMA, a SIC, a SONAECOM, a VODAFONE 

e a ZON vêem aqui uma oportunidade de criação de riqueza para o país e de 

correcção da designada ―clivagem digital‖. 

 

No mesmo sentido aponta o contributo da entidade que solicitou a confidencialidade.  

http://www.anacom.pt/
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É reconhecido o seu potencial impacto no plano social, cultural e económico e neste 

contexto é visto como um instrumento importante para a política do audiovisual e 

comunicação e um factor de promoção da liberdade de expressão, do pluralismo e da 

diversidade. 

 

Neste contexto o dividendo é assumido como um potencial factor de coesão nacional 

e de combate à actual crise, tanto no plano interno como no plano internacional.  

Todos os que se pronunciaram neste sentido são unânimes quanto à oportunidade que 

o dividendo constitui para o aparecimento de novos serviços e de soluções inovadoras 

a melhores preços e consequentemente da sua relevância para o desenvolvimento da 

sociedade de informação. 

  

A APRITEL, a CABOVISÃO, o GRUPO INFORMAL, a ONITELECOM, a 

SONAECOM, a VODAFONE e a ZON integram esta questão no plano 

supranacional, nas iniciativas comunitárias a este propósito e nas vantagens 

decorrentes de uma harmonização europeia e internacional, enquanto factor gerador 

de benefícios para a introdução de novos serviços de comunicações e de ganhos de 

escala decorrentes do desenvolvimento, pelos fabricantes, de equipamentos comuns.  

 

De relevar a este propósito a posição assumida pela VODAFONE que, começando 

por considerar serem as frequências a libertar, no âmbito do processo de transição da 

televisão analógica para a digital, suficientes para as aplicações de todos os 

interessados, não deixa de destacar o impulso proporcionado pela actividade 

desenvolvida pelos serviços móveis, designadamente através da banda larga móvel, 

no crescimento económico, social e cultural do país, e neste contexto de referir a 

necessidade de ser definido um plano de acção concreto para o sector das 

comunicações electrónicas em Portugal.  

 

A maximização das potencialidades do dividendo digital é apontada pela ALCATEL-

LUCENT, a CABOVISÃO, o GRUPO PT bem como pela entidade que solicitou 

confidencialidade, como um factor de ponderação das opções a tomar neste âmbito 

pelo ICP-ANACOM no futuro.  

 

Ainda neste âmbito a APRITEL, a AR TELECOM e o GRUPO PT suscitam a 

necessidade de se proceder à definição clara do objecto do dividendo digital, e 

consideram que este assunto não pode ser dissociado de uma política geral de gestão 

de espectro, das questões associadas à transmissão dos direitos de utilização de 

frequências, do comércio secundário de espectro, da sua utilização não submetida a 

licenciamento, bem como das condições que envolverão a neutralidade tecnológica. A 

APRITEL destaca a necessidade de evitar que a transição crie distorções no mercado, 

designadamente nos que assentam na disponibilidade de espectro.  

 

2. Que papel considera dever a UE desempenhar na coordenação das formas de 

utilização do dividendo digital? Que eventual nível de harmonização, em que 

faixas de frequências e para que tipo de serviços considera poder ser desejável 

por parte da UE? 

 

No âmbito da resposta a esta questão a ALCATEL-LUCENT, a APRITEL, a AR 

TELECOM, a CABOVISÃO, o GRUPO INFORMAL, a GSMA, a NOKIA, a 



5 
 

ONITELECOM, a SIC, a SONAECOM, a VODAFONE, a ZON e a entidade que 

solicitou confidencialidade manifestam-se mais amplamente no sentido de uma 

harmonização. Sem prejuízo, algumas destas entidades, designadamente a APRITEL, 

a AR TELECOM, a CABOVISÃO, a SONAECOM e a ZON, sublinham a 

necessidade de se preservar um equilíbrio entre a intervenção a nível nacional e 

comunitário, sendo que existem disparidades entre os diferentes Estados-Membros, 

que requerem flexibilidade de actuação e consequentemente a manutenção de 

competências de gestão de espectro a nível nacional, sendo ainda relevada a 

necessidade de coordenação entre Portugal e Espanha. A APRITEL frisa aliás que 

uma actuação coordenada a nível europeu não significa que a Comissão Europeia se 

sobreponha às competências nacionais em matéria de gestão de espectro e a 

CABOVISÃO sublinha dever ficar assegurada a flexibilidade suficiente para que as 

diferentes Autoridades Reguladoras Nacionais possam dar resposta às necessidades 

locais no plano nacional, cultural e de mercado. 

 

Deste conjunto de entidades que se manifestam mais favoráveis a uma harmonização, 

destacam-se ainda um conjunto de propostas em termos de formas de intervenção e 

faixas de frequência em concreto. 

 

A ALCATEL-LUCENT sugere uma coordenação a um nível político (envolvendo o 

Conselho e o Parlamento Europeu) – através de uma Recomendação aos Estados-

Membros para disponibilizarem parte do dividendo digital na banda UHF para 

aplicações de Acesso Móvel/Fixo – e um nível técnico, pelo reconhecimento, 

possivelmente através de uma Decisão da Comissão Europeia (via comitologia), do 

trabalho técnico da CEPT de forma a definir um acordo de canais e condições técnicas 

menos rigorosas para a introdução de redes de Comunicações Móveis/Fixas em UHF. 

 

A APRITEL entende que o ICP-ANACOM deverá pugnar pela harmonização da sub-

faixa 790-862 MHz a nível europeu com relevância para sistemas IMT, a qual é aliás 

também como tal apontada pela GSMA, a NOKIA, a ONITELECOM, a 

SONAECOM, a VODAFONE e a entidade que solicitou confidencialidade. A 

NOKIA adita ainda, entender que todas as outras possíveis utilizações/serviços 

beneficiam também de uma harmonização (espectro comum, planos de frequências, 

etc.), a qual deve ser apoiada na UE. 

 

A CABOVISÃO considera fundamental uma abordagem comunitária coordenada em 

matéria de espectro combinada com a eliminação de condicionalismos regulamentares 

excessivamente prescritivos, considerando a necessidade de serem tidas em conta 

considerações de ordem social, cultural e política, de harmonia com o artigo 151.º do 

Tratado. Neste contexto, a CABOVISÃO sublinha dever ser reservado parte do 

dividendo com vista a uma harmonização a nível europeu, entendendo a 

harmonização no contexto da viabilização da implantação de serviços pan-europeus, 

incluindo a adopção comum de abordagens flexíveis na gestão do espectro, como a 

comercialização de espectro, utilização não submetida a licenciamento ou mesmo o 

recurso a leilões para efeitos de atribuição de frequências, no que respeita 

nomeadamente às condições e modalidades de tais vendas e à afectação das receitas 

assim geradas. 
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O GRUPO INFORMAL considera que, uma vez concluído o estudo de requisitos 

técnicos e operacionais de sistemas de rádio cognitivos pelo ECC, um regulamento 

europeu para harmonização da faixa de frequências 470-790 MHz facilitaria a 

disponibilização de dispositivos inovadores a preços competitivos para os 

consumidores. 

 

A SONAECOM embora defenda um papel activo da UE, considera que o mandato da 

UE à CEPT para a realização de estudos técnicos relacionados com o dividendo 

digital é fundamental para a tomada de decisões futuras, pelo que qualquer sugestão 

presente estará pendente das conclusões destes estudos, principalmente nas questões 

relacionadas com (i) a coordenação na fronteira, de serviços móveis num país e 

serviço de radiodifusão no país vizinho, que para Portugal é essencial devido à 

necessidade de coordenação com Espanha, e (ii) uma Recomendação sobre uma 

possível replanificação do serviço de radiodifusão, de forma a libertar a sub-faixa 

790-862 MHz. 

 

A VODAFONE salienta ainda, no âmbito da sua resposta a esta questão, que 

existindo serviços que são prestados em múltiplas faixas de frequência, a incerteza ou 

atraso nas decisões que afectem as faixas de UHF acabam por afectar as decisões de 

investimento noutras faixas. 

 

Por outro lado, o GRUPO PT, a MEDIA CAPITAL e a RTP não se manifestam tão 

favoravelmente a uma harmonização. 

 

O GRUPO PT, embora reconheça que só com uma coordenação empenhada no 

âmbito da UE se defendam os interesses nacionais, entende que a Comissão Europeia 

apenas deve promover e acompanhar as acções de coordenação estritamente 

necessárias à operacionalização das orientações estratégicas formuladas pelo 

Parlamento Europeu e RSPG, as quais devem visar essencialmente a 

interoperabilidade dos sistemas a nível europeu, tendo em vista o mercado único, 

concordando porém também que a Comissão Europeia promova ―linhas de 

orientação‖ baseadas na experiência e melhores práticas, cabendo às Autoridades 

Reguladoras Nacionais decidir da sua aplicação nacional. O GRUPO PT admite assim 

a harmonização em situações em que esteja em causa o desenvolvimento e afirmação 

da indústria europeia, os benefícios para os consumidores e a consolidação do 

mercado interno. Defende ainda que a gestão do dividendo digital, incluindo a faixa 

de UHF, seja da exclusiva competência do ICP-ANACOM, considerando que a 

realidade e interesses nacionais devem ser cuidadosamente ponderados face aos 

interesses comunitário e regional. O GRUPO PT discorda, em concreto, da proposta 

da Comissão Europeia de três modelos de gestão para as três sub-faixas de UHF, por 

entender não ser a que melhor serve os objectivos da Comissão Europeia, nem os 

interesses nacionais, considerando que a harmonização da sub-faixa 790-862 MHz 

não deve ser uma imposição da Comissão Europeia, mas sim discutida de forma 

alargada e ponderada, por ser importante e oportuno para a indústria, mas implicando 

avaliar impacto face à situação actual, coordenação internacional e processo de 

transição. O GRUPO PT aponta, não obstante, a televisão móvel como uma das áreas 

susceptíveis de harmonização, de modo a beneficiar-se de um mercado alargado. 
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A MEDIA CAPITAL considera que a utilização do espectro se prende com objectivos 

estratégicos nacionais, diferentes entre Estados-Membros, pelo que não propugna uma 

harmonização completa no Espaço Europeu. Sublinha estarem ainda em discussão as 

alterações legislativas ao nível da UE em matéria de comunicações electrónicas e, 

sendo muito visíveis diferenças de política espectral entre os Estados-Membros, 

defende que, no máximo, a intervenção dos órgãos da UE neste domínio se reduza a 

uma mera coordenação, no sentido de assegurar a inexistência de interferências 

prejudiciais ao longo do espectro cuja gestão se encontra atribuída a cada Estado-

Membro. A MEDIA CAPITAL admite, quando muito, uma utilização harmonizada 

nalgumas faixas de frequência designadamente para a prestação de serviços de 

telecomunicações móveis pan-europeus, caso exista comprovadamente procura e 

modelo de negócio viável. 

 

A RTP considera que o uso do espectro do dividendo digital em relação à 

radiodifusão deve reflectir a situação do país, sendo que, embora reconheça que uma 

melhor cooperação em política de espectro entre Estados-Membros possa conduzir ao 

seu uso mais eficiente, considera difícil harmonizar o uso do dividendo digital a nível 

europeu, pois os mercados diferem radicalmente e a data em que aquele fica 

disponível também, devendo as autoridades nacionais poder decidir livremente qual a 

massa crítica de Televisão Digital Terrestre (TDT) necessária nos respectivos 

mercados. 

 

A RTP realça ainda que a proposta da Comissão Europeia de criar 3 sub-faixas, para 

radiodifusão, televisão móvel e acesso a serviços fixos e móveis de banda larga, 

implicaria refazer parte do GE06 e considera não ser consensual a atribuição da sub-

faixa 790-862 MHz para serviços móveis, sendo que no caso concreto de Portugal tal 

cenário cria dificuldades acrescidas à implementação da TDT por abranger os canais 

61 a 69. 

 

A APIMPRENSA considera que a harmonização deve estar aferida ao nível 

tecnológico e à eventual evolução transfronteiriça. 

 

A APR/ARIC discorda, por ora, da proposta da repartição da faixa de UHF (470-862 

MHz) ao meio entre radiodifusão e outros serviços. 

 

3. Considera na sua globalidade dever privilegiar-se mais a utilização do dividendo 

digital para (i) reforço do serviço de televisão em diversidade e qualidade (tal 

como mais serviços de programas televisivos, HDTV, televisão regional e local, 

etc), (ii) novos serviços convergentes e multimédia, dos quais fazem parte 

nomeadamente a televisão móvel (iii) outros serviços móveis (por exemplo 

serviços celulares móveis, serviços de emergência, etc.) (iv) outros serviços? 

 

Em relação a esta matéria a APR/ARIC considera que deve ser reservado todo o 

espectro disponível para a radiodifusão, posição que é partilhada pela MEDIA 

CAPITAL, que salienta ainda o interesse em espectro para reforço das medidas de 

acessibilidade a cidadãos com necessidades especiais e para os serviços de PMSE 

(Produção de Programas e Eventos Especiais).  
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Para a APR/ARIC, a Lei de Televisão, que prevê televisões regionais e locais, criou 

muitas expectativas e como tal será muito negativo se no futuro não se dispuser de 

espectro para responder às necessidades da sociedade. 

 

Na opinião da APIMPRENSA toda a largura de banda deve ser reservada para a 

HDTV. 

 

A NOKIA defende que as 7 coberturas reservadas para todos os países na RRC-06 

devem ser para radiodifusão, incluindo a evolução da tecnologia BC, devendo a faixa 

790-862 MHz ser reservada para IMT. 

 

A ONITELECOM afirma que sendo o dividendo digital uma oportunidade de 

melhoria das condições de concorrência entre operadores, favorecendo o 

aparecimento de ofertas e serviços avançados de comunicações electrónicas a 

melhores preços, esta possibilidade apenas se concretizará caso sejam criadas 

condições adequadas de utilização e atribuição das frequências libertadas, o que passa, 

no entender daquela empresa, pela não atribuição destas frequências aos operadores 

móveis, que já possuem posições dominantes no mercado. Assim, para a 

ONITELECOM deve ser possibilitado aos fornecedores de rede fixa acederem às 

bandas libertas para fornecer serviços móveis/nomádicos alternativos em BWA. 

  

A RTP entende que se deve privilegiar o reforço do serviço de televisão e a TV 

móvel, posição coincidente com a da SIC, que a criação de uma sub-faixa para 

serviços móveis não resolve por completo o problema das interferências e que, no 

caso da televisão móvel, não será necessária a criação de uma sub-faixa específica, 

dado as interferências entre estes serviços serem facilmente solucionáveis através da 

utilização de DVB-H e radiodifusão para recepção fixa. 

 

Na perspectiva da SONAECOM a atribuição do dividendo digital pode contemplar 

diversos serviços, sendo no entanto óbvia a atribuição às redes de banda larga móvel, 

pois: estas são um instrumento de info-inclusão, a sua utilização tem um elevado 

poder de criação de valor e são importantes para a oferta de serviços em zonas onde a 

banda larga fixa é deficitária, como as zonas rurais. A SONAECOM avança ainda a 

possibilidade da sua utilização para serviços de televisão móvel. Relativamente à 

afectação de espectro para programas de televisão locais e/ou regionais, considera que 

não existe muito interesse na geração destes conteúdos para distribuição em 

plataformas televisivas terrestres, devendo ser, ao invés, privilegiada a distribuição via 

Internet por permitir que a população aceda aos conteúdos locais e regionais 

independentemente da sua localização. 

 

O GRUPO PT considera que se deve encontrar a utilização ou conjunto de utilizações 

que maximizem os benefícios globais, mas que a afectação do dividendo digital deve 

ser apenas tomada após serem esclarecidos alguns aspectos: (i) a quantidade do 

dividendo digital; (ii) a sua repartição pelas diferentes faixas, com a identificação 

daquelas em se concentra a procura; (iii) que utilizações adjacentes, com a 

identificação de eventuais constrangimentos, já existem; (iv) se o espectro atribuído 

vai ser ou não efectivamente utilizado pelas aplicações já existentes e (v) se o espectro 

atribuído e reservado é efectivamente necessário e suficiente, quais os fundamentos 

para requerer mais. 
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Relativamente às utilizações específicas questionadas, o GRUPO PT salienta não 

existirem razões de fundo para se privilegiar a atribuição de espectro ao serviço de 

radiodifusão televisiva. A evolução deverá passar pela disponibilização dos conteúdos 

por plataformas alternativas, nomeadamente através da TV móvel, que permitem o 

acesso independentemente do local e do momento. Entende que deve ser identificada 

desde já uma faixa para a TV móvel, já que o seu crescimento está actualmente 

limitado por aspectos tecnológicos, não se justificando contudo, privilégios na 

atribuição de espectro do dividendo digital. 

 

Considera que, devem ser reservadas faixas do dividendo digital para os serviços 

móveis de banda larga e para outros serviços de comunicações electrónicas de banda 

larga, nomeadamente serviços de acesso, por poderem contribuir para o 

desenvolvimento da Sociedade de Informação. Adicionalmente deverá também ser 

ponderada a atribuição de espectro para potenciar aplicações do tipo SRD, redes de 

rádios cognitivos, RFID e PMSE, e ser equacionada a utilização de banda larga de 

acesso nomádico, baseada em redes domésticas, como complemento as ofertas de 

serviços de banda larga móvel.   

 

A VODAFONE defende, com base nos resultados dos estudos da ―Analysys Mason‖ 
8
e da ―Spectrum Value Partners‖

9
, um modelo para partilha de espectro entre 

comunicações móveis e radiodifusores.  

  

A ALCATEL-LUCENT considera ser possível conjugar a oferta de programas HDTV 

com a introdução de novos serviços na banda UHF, como a introdução de redes 

Celulares Móveis para aplicações de banda larga e a introdução dos sistemas PPDR. 

 

A APRITEL defende que deve ser permitida uma utilização do dividendo digital o 

mais aberta e flexível possível ao nível dos diferentes serviços. Reconhece a sua 

importância para o desenvolvimento dos serviços móveis, fixos e nómadas de banda 

larga, da televisão móvel e da oferta de televisão de alta definição. 

 

Na opinião da AR TELECOM não deverão já ser privilegiadas algumas utilizações 

cujos pressupostos se poderão verificar posteriormente alterados, mas salienta os 

preços elevados dos serviços móveis face aos fixos e, como tal, a necessidade de se 

assegurarem critérios orientadores do mérito relativo das diferentes aplicações para o 

espectro. Salientando a opção de redes sem fios, entende que a valorização de ofertas 

móveis em detrimento das fixas constitui uma canibalização do potencial do 

dividendo digital para o fomento da concorrência, uma vez que grande parte do 

mercado móvel se encontra enquadrado em grupos empresarias que também exploram 

redes fixas. 

 

                                                           
8
 Analysys Masom, “Valuation of the Digital Dividend in France” – 27 Maio 2008, 

http://www.analysysmason.com/PageFiles/4324/Valuation%20of%20the%20digital%20dividend%20in%20France%20(English%20Version)
.pdf   
9
 http://www.spectrumstrategy.com/Pages/GB/perspectives/Spectrum-Getting-the-most-out-of-the-digita-dividend-2008.pdf 

    
 

http://www.analysysmason.com/PageFiles/4324/Valuation%20of%20the%20digital%20dividend%20in%20France%20(English%20Version).pdf
http://www.analysysmason.com/PageFiles/4324/Valuation%20of%20the%20digital%20dividend%20in%20France%20(English%20Version).pdf
http://www.spectrumstrategy.com/Pages/GB/perspectives/Spectrum-Getting-the-most-out-of-the-digita-dividend-2008.pdf
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A entidade que solicitou confidencialidade defende a atribuição de espectro aos 

serviços móveis de banda larga. 

 

Para a GSMA a banda de UHF pode, pelas suas características, ser partilhada pelos 

serviços móveis, televisão e potencialmente por outros fornecedores de serviços. 

 

A CABOVISÃO destaca pela sua mobilidade as tecnologias rádio, como um factor de 

aceleração da implantação da banda larga. Estas comunicações de banda larga podem 

também contribuir, na U.E., para a interoperabilidade de aplicações essenciais de 

segurança pública e podem ser aproveitadas para futuros serviços inovadores de 

radiodifusão. Destaca as comunicações multimédia móveis como das aplicações mais 

inovadoras. Adicionalmente, salienta ainda outras categorias de utilizações, não 

sujeitas a licença, por prestadores de serviços não comerciais, educativos e de 

comunidades locais com missão de serviço público, defendendo ainda que seja 

atribuído espectro às empresas de radiodifusão televisiva, na medida em que as 

frequências de banda UHF são as únicas aptas à emissão de televisão. 

 

4. Como avalia e quantifica (de forma tão detalhada quanto possível) o impacto 

socioeconómico das diferentes formas de atribuição do dividendo digital e em 

particular daquela que defende na resposta à pergunta anterior? 

 

Apesar da ZON não se referir quanto à utilização concreta do dividendo digital, 

defende ser esta uma matéria importante no que se refere ao desenvolvimento da 

Sociedade de Informação e no combate à info-exclusão mas que o impacto económico 

dependerá da forma como se abordarem questões como a neutralidade tecnológica, 

interoperabilidade de serviços, não-discriminação, âmbito e repartição do espectro. 

 

A ONITELECOM realça os preços elevados dos serviços móveis face aos serviços 

fixos, tanto para dados como para os acessos de banda larga à Internet. Por outro lado, 

nota que a utilização de tecnologias BWA permite a construção de redes mais 

eficientes que suportam serviços fixos, nomádicos e móveis, sendo por conseguinte 

expectável a apresentação ao mercado de propostas de serviços avançados e 

competitivos, mais funcionais e a melhores preços. 

 

A RTP salienta que, caso os radiodifusores tenham que suportar custos suplementares 

podem ter que diminuir bastante os investimentos em conteúdos europeus. Nota ainda 

que nos encontramos actualmente numa fase de transição de radiodifusor para 

produtor/distribuidor de conteúdos o que permite perspectivar parcerias, novas 

plataformas, estando o modelo comum dos radiodifusores com rede própria a ficar 

ultrapassado. 

 

A SIC recorda a propósito da HDTV o preâmbulo da RCM nº12/2008, de 22 de 

Janeiro. Sobre o DVB-H, salienta o seu valor no combate à info-exclusão e no 

incremento do consumo de televisão fora dos horários mais habituais o que 

contribuirá, por sua vez, para um aumento do investimento publicitário em televisão. 

 

A NOKIA e a SONAECOM referem neste âmbito, o estudo elaborado pela ―Spectrum 

Value Partners‖ já referido na questão anterior, que demonstra o ganho que se obterá 

pela alocação de parte do espectro aos serviços móveis relativamente aos serviços de 
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difusão, conclusão que também é partilhada pela MEDIA CAPITAL e pela 

ALCATEL-LUCENT.  

 

O GRUPO PT manifesta a sua concordância com a avaliação feita pelo Parlamento 

Europeu e com a estimativa que consta da declaração conjunta assinada pela 

Comissária Viviane Reding e pelo responsável do RSPG, no final da reunião de 7 de 

Abril passado.  

 

Entende, tal como a entidade que solicitou confidencialidade, como principal 

prioridade para a faixa UHF, a atribuição de espectro aos serviços móveis de banda 

larga e outros serviços de acesso em banda larga, por forma a garantir uma maior 

cobertura do território nacional, contribuir para diminuir a info-exclusão e minimizar 

o fosso digital, e melhorar as condições de acesso ao serviço. Em seu entender estes 

aspectos irão repercutir-se no desempenho das actividades económicas que dependem 

da Internet. Em seguida, nota que com a atribuição do dividendo à TV móvel poderá 

melhorar-se a qualidade e a abrangência do serviço. Por último, defende que as 

aplicações relativas a serviços de segurança devem ser alojadas fora da faixa UHF.  

 

Segundo a MEDIA CAPITAL o valor económico gerado pelos negócios de 

telecomunicações móveis é superior ao gerado por operações de teledifusão mas, e 

salientando adicionalmente o papel social da teledifusão e o seu acesso directo à 

população, considera fundamental que os organismos de radiodifusão não se vejam 

impossibilitados de planear negócios onde a componente de acesso a redes de 

telecomunicações e a componente de distribuição de conteúdos possam contribuir 

para os resultados empresariais. 

 

A VODAFONE, com base nos estudos já referidos na questão anterior, salienta que 

uma atribuição partilhada terá no PIB um efeito positivo bastante superior face apenas 

a uma atribuição à radiodifusão. Refere ainda que, dado o peso que o sector das 

comunicações electrónicas, e em particular o dos móveis, tem no PIB, a atribuição de 

espectro a este sector irá alavancar a inovação, com efeitos positivos na criação de 

empregos e na produtividade. 

 

Para a APRITEL os serviços com características de mobilidade irão incentivar a 

exploração do potencial social, cultural e económico da banda larga como forma de 

combate à info-exclusão e como forma de promoção da produtividade e do bem-estar. 

A nível da radiodifusão televisiva terrestre o espectro libertado irá permitir o aumento 

e a melhoria da qualidade técnica da programação televisiva. Esta posição é também 

partilhada pela GSMA. 

 

5. Em sua opinião o dividendo digital está vocacionado para uma utilização 

homogénea em todo o território nacional ou deve equacionar-se uma utilização 

diversa consoante as zonas do país? 

 

Militam a favor da utilização homogénea em todo o território nacional a ALCATEL-

LUCENT, a MEDIA CAPITAL, o GRUPO PT, a RTP, a SIC, a SONAECOM, a 

VODAFONE e a entidade que solicitou confidencialidade, sendo unânimes em 

considerar que esta beneficia a coordenação nacional e internacional bem como entre 

os vários operadores e serviços, permitindo uma utilização optimizada do espectro.  
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Registe-se contudo, que o GRUPO PT e a ALCATEL-LUCENT defendem esta 

utilização homogénea apenas para a faixa de UHF, sendo que em relação às restantes 

faixas o GRUPO PT considera prematuro fixar-se se as utilizações devem ou não ser 

homogéneas em todo o território nacional.  

 

Por sua vez a favor de uma utilização diversa consoante as zonas do país parece estar 

a APRITEL uma vez que argumenta no sentido de considerar que as condições 

específicas do país em termos sócio-económicos, demográficos, orográficos e 

geográficos obrigam a que se encontrem soluções que respondam às necessidades 

nacionais e também regionais, no que ao dividendo diz respeito. 

 

A ONITELECOM considera que o dividendo permite múltiplas utilizações, sendo de 

admitir que se definam tanto coberturas nacionais, como coberturas regionais.  

 

Por sua vez a ZON considera prematuro indicar se a utilização deve ser nacional ou 

regional, defendendo que cada caso deve ser analisado e ponderados os respectivos 

custos e benefícios.   

 

6. Qual considera ser a repartição de espectro adequada para os vários tipos de 

utilizações? Ou considera mais apropriada a adopção de um critério de 

neutralidade tecnológica e ou de serviços devendo o mercado decidir sobre as 

possíveis utilizações?  

  

No que diz respeito à repartição de espectro adequada para os vários tipos de 

utilizações a SIC salienta que a repartição deverá ser aquela que garanta no mínimo 

que todos os canais de televisão nacionais presentes no multiplexer A da plataforma 

TDT tenham as suas emissões em HDTV e DVB-H numa cobertura nacional. 

Acrescenta que deverá ser prevista a possibilidade de reservar espectro para mais 

canais em DVB-H, a explorar pelas entidades proprietárias dos canais de TV 

nacionais presentes no multiplexer A da plataforma TDT. 

 

A APIMPRENSA entende que toda a largura de banda sobrante deverá ser reservada 

para a televisão de alta definição. 

 

A ALCATEL-LUCENT apoia a definição de sub-faixas separadas para as aplicações 

de Radiodifusão e aplicações de acesso móvel. 

 

O GRUPO PT salienta que com a informação disponível não estão em condições de 

adiantar qualquer cenário concreto de repartição do espectro pelos vários tipos de 

utilizações, realçando que não considera realista a posição defendida pela comissária 

Viviane Reding que vai no sentido de uma atribuição do espectro da faixa UHF em 

partes iguais ao serviço de radiodifusão e a outros serviços. 

 

No âmbito da neutralidade, a ZON, a SONAECOM e a VODAFONE defendem a 

adopção de um critério de neutralidade tecnológica sendo que as duas primeiras 

salientam a necessidade de bandas de guarda para reduzir o risco de possíveis 

interferências. A VODAFONE acrescenta que não antevê vantagens na adopção de 
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um critério de neutralidade de serviços realçando o risco de interferências entre 

serviços de natureza diferentes.  

 

Também a ONITELECOM considera desejável a adopção de critérios de neutralidade 

tecnológica e/ou de serviços, com uma harmonização a nível europeu. No entanto 

considera que a atribuição de faixas poderá ser orientada para serviços específicos 

sem limitação das tecnologias de suporte. 

 

A APRITEL salienta que deverá ser permitida uma utilização tão flexível e aberta 

quanto possível ao nível de diferentes serviços no que respeita à utilização do espectro 

do dividendo digital. 

 

A ALCATEL-LUCENT não apoia a ―neutralidade total‖ do serviço na banda de UHF, 

sendo que ―na parte do espectro dedicada às redes móveis‖ apoia uma abordagem 

baseada na neutralidade de tecnologia.  

 

A CABOVISÃO considera fundamental que exista um regime misto de gestão de 

espectro, combinando uma abordagem política com uma abordagem de mercado.  

 

A MEDIA CAPITAL considera que, excluindo a sub-faixa 790-862 MHz 

relativamente à qual existe uma convicção generalizada que poderá vir a ser atribuída 

para serviços móveis, deverá ser atribuído espectro aos outros tipos de aplicações 

referidos como possíveis no âmbito da presente consulta pública, devendo aplicar-se 

plenamente o princípio de neutralidade tecnológica respeitando, contudo, o espaço a 

ocupar pelos organismos de radiodifusão. No que respeita à possibilidade de adopção 

de um critério de neutralidade de serviços, defende que a sua adopção terá de ser 

compatibilizada com o enquadramento regulamentar comunitário aplicável, 

presentemente em processo de co-decisão. Contudo, no espectro reservado e/ou a 

reservar para os serviços de radiodifusão televisiva e sonora, tal não deverá ser 

permitido, pois essa medida traduz um risco desproporcionado para a promoção da 

diversidade cultural e linguística dos meios de comunicação social, especificamente, o 

fornecimento de serviços de radiodifusão sonora ou televisiva, visto serem actividades 

de interesse geral. 

 

O GRUPO PT salienta que para a TDT e TV móvel a neutralidade tecnológica e de 

serviço está resolvida com as Decisões de harmonização já adoptadas, defendendo 

também a aplicação de critérios de neutralidade para outros serviços de comunicações 

electrónicas. Realça ainda que falta definir a faixa para a TV móvel. 

  

A RTP considera mais adequada uma repartição de espectro de acordo com os vários 

tipos de utilizações argumentando que a adopção de um critério de neutralidade 

tecnológica e/ou de serviços levaria ao aparecimento de interferências.  

 

No que diz respeito à sub-faixa 790-862 MHz, a entidade que solicitou 

confidencialidade considera que a atribuição da mesma a aplicações móveis de banda 

larga é um bom ponto de partida, sendo que no futuro deverá ser atribuído mais 

espectro na faixa 470-790 MHz para este tipo de aplicações. 
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A VODAFONE salienta que a mesma deverá ser destinada às aplicações móveis em 

Portugal desde já e de forma concertada a nível europeu. 

 

A SONAECOM realça que a sub-faixa deverá ser atribuída ao Serviço Móvel 

Terrestre, nomeadamente sistemas de banda larga móvel sendo que o duplex gap 

poderá ser alocado a outros serviços se assim for recomendado pelos estudos da CEPT 

actualmente a decorrer. 

 

A MEDIA CAPITAL admite que a posição de Portugal não possa funcionar como um 

entrave à implementação do desiderato da Comissão Europeia no que diz respeito à 

utilização da sub-faixa para os serviços móveis pan-europeus. 

 

A NOKIA salienta que a sub-faixa deverá ser reservada para IMT (ou para 

―fixo/móvel de acordo com a decisão ECC‖). 

 

7. No caso de ser optar por um critério de neutralidade tecnológica e ou de serviços, 

de que forma tal pode ser implementado em termos de regulação do uso do 

espectro e dos equipamentos? Justifique. E qual considera ser o procedimento de 

selecção mais adequado, concurso, leilão ou outro? Fundamente p.f.. 

 

No que diz respeito à forma de implementação em termos de regulação do uso do 

espectro e dos equipamentos, no caso de se optar por um critério de neutralidade 

tecnológica e/ou de serviços, o GRUPO PT e a ONITELECOM defendem a 

imposição de máscaras de emissão, sendo que o GRUPO PT acrescenta que as 

condições de utilização devem, na medida do possível, seguir o conceito WAPECS. 

 

A AR TELECOM considera que o enquadramento regulatório em evolução, bem 

como os constantes desenvolvimentos tecnológicos obrigam a uma abordagem à 

questão baseada em grandes linhas de actuação e de princípios de utilização, que 

permita mais tarde gerir o dividendo, ao invés de privilegiar já determinadas 

utilizações cujos pressupostos se poderão verificar posteriormente alterados. 

 

A CABOVISÃO salienta que a gestão do espectro deve ter em conta como cada 

serviço utiliza as frequências radioeléctricas (serviços uni ou bi-direccionais, de alta 

ou baixa potência, etc.). Assim, propõe a adopção de um modelo híbrido que recorra 

ao método regulatório tradicional comand-and-control, aos mercados secundários de 

espectro e destine algumas bandas sem recurso a licenças, mediante o respeito de 

regras de conduta e técnicas pré-definidas, commons. 

 

A VODAFONE salienta que tanto o uso do espectro como dos equipamentos deverá 

reger-se pelas normas e procedimentos identificados pelos organismos normalizadores 

europeus, quer ao nível do ETSI ou da CEPT, quer dos organismos comunitários. 

 

No que respeita à neutralidade de serviços, a ALCATEL-LUCENT considera 

apropriado que um operador possa escolher entre a implementação de um serviço fixo 

ou móvel, mas salienta que a coexistência entre o serviço de radiodifusão de alta 

potência e o serviço fixo/móvel em canal adjacente e na mesma área geográfica não é 

possível. Acrescentam que são da opinião que não é possível misturar tecnologias 

TDD e FDD na sub-faixa 790-862 MHz. 
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A entidade que solicitou confidencialidade defende a neutralidade de serviços, 

posição contrária à da MEDIA CAPITAL que considera que a atribuição do espectro 

resultante do dividendo digital não deverá ser regida pela neutralidade de serviços. 

 

No que diz respeito a neutralidade tecnológica a APIMPRENSA considera que a 

mesma deve apenas referir-se dentro de cada porção do espectro, atribuído a cada 

sector de actividade económica e não ao espectro sobrante em geral, enquanto a 

entidade que solicitou confidencialidade considera que a neutralidade tecnológica 

deve aplicar-se desde que exista uma planificação harmonizada do espectro. 

 

A RTP não considera aceitável a adopção de um critério de neutralidade tecnológica e 

ou de serviços.  

 

Em relação ao modelo de selecção mais adequado, o GRUPO PT e a VODAFONE 

consideram que para determinar o mesmo deverão primeiro ser esclarecidas uma série 

de questões. No entanto, o GRUPO PT entende que, tendo em conta que ainda não foi 

fixado nem o regime de comércio secundário de espectro nem o regime de 

transmissão dos direitos de utilização de frequências, o concurso constitui o 

procedimento mais adequado.  

 

A ONITELECOM, a SONAECOM, a MEDIA CAPITAL, a APIMPRENSA 

defendem o concurso como modelo de selecção. 

 

A ONITELECOM considera que o mesmo permite a selecção da melhor proposta 

técnica e económica assim como a ponderação do know-how das entidades 

concorrentes. Refere ainda a importância de uma coordenação clara na atribuição de 

frequências nas faixas 2,6 GHz, 3,5 GHz e nas que constituem o dividendo digital 

para garantir um desenvolvimento viável de ofertas alternativas suportadas em 

tecnologias BWA. 

 

A SONAECOM salienta que o funcionamento de um beauty contest obriga as 

entidades concorrentes a maximizar a eficiência na utilização do espectro, quer do 

ponto de vista técnico, quer de serviços, uma vez que os concorrentes têm que 

apresentar a melhor proposta que lhes for possível, sob pena de não vencerem o 

concurso. Em contrapartida, no caso do leilão, os concorrentes não têm incentivo em 

comprometerem-se com uma utilização mais eficiente do que o exigido nas condições 

do próprio leilão. Acrescenta que a experiência de leilões de espectro indica que os 

valores pagos são muito elevados limitando a capacidade das entidades vencedoras de 

investirem posteriormente no desenvolvimento rápido da rede e na oferta de serviços. 

 

A APRITEL, a ZON e a NOKIA salientam que o processo deverá ser transparente e 

não discriminatório, sendo que a APRITEL realça a necessidade de criação de 

condições para um investimento sustentado por parte dos operadores, que assegure o 

necessário retorno, a ZON defende que só dessa forma não será colocada em causa a 

promoção da concorrência e da inovação e a NOKIA salienta a necessidade de 

assegurar a igualdade de participação tanto de novos operadores como dos existentes. 
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A SIC salienta que os serviços DVB-H e HDTV não deverão ser enquadrados num 

procedimento de selecção do tipo de leilão tendo em conta que o HDTV é um 

upgrade a um serviço existente e o DVB-H é uma retransmissão de serviços já 

existentes, mas acedidos através de uma nova plataforma. 

 

A RTP salienta que não deve ser a economia de mercado a funcionar uma vez que a 

mesma pode ser contraditória do pluralismo dos média e da diversidade cultural 

favorecendo o concorrente mais poderoso financeiramente, cujo principal interesse 

não é necessariamente o uso eficiente do espectro ou o interesse público a longo 

prazo.  

 

A CABOVISÃO salienta que o procedimento de selecção deve ser pautado pelo 

interesse público e dos benefícios a retirar para a sociedade e não motivadas por 

preocupações de maximização de lucros. 

 

8. Neste contexto, que condições considera deverem ser asseguradas para a emissão 

de televisão de alta definição, tendo por base a utilização de espectro do 

designado dividendo digital, nomeadamente que largura de banda no total 

poderá/deverá ser reservada para o efeito? 

 

Das entidades que se pronunciaram sobre esta questão as que se manifestaram mais 

objectivamente no sentido de ser assegurado espectro para emissão de televisão de 

alta definição, designadamente dos actuais serviços de programas televisivos de 

acesso não condicionado livre, foram o GRUPO PT, a MEDIA CAPITAL, a RTP e a 

SIC. 

 

O GRUPO PT considera que as emissões em definição standard se integram numa 

fase de transição para emissões em alta definição e, posteriormente, para a televisão 

tridimensional, o que no seu entender obrigará a um novo plano de radiodifusão. 

Defende assim que se reequacione o modelo de TDT em Portugal e se avalie a 

possibilidade de se rever a planificação da faixa atribuída à radiodifusão, de modo a 

assegurar, a seu tempo, que as emissões evoluam para alta definição, considerando 

ainda a acomodação de outras utilizações, nomeadamente convergentes. 

 

A MEDIA CAPITAL considera a televisão de alta definição um factor de 

diferenciação das plataformas de distribuição do serviço de televisão, salientando a 

procura de conteúdos em tais formatos deverá aumentar significativamente nos 

próximos anos. Sublinha ainda ser fundamental impor aos serviços emitidos em alta 

definição, níveis de compressão dos sinais que lhes garantam uma ―boa percepção de 

qualidade‖ pelos espectadores, aditando que, actualmente e em seu entender, com o 

formato MPEG 4, um multiplexer planeado com parâmetros que proporcionem um 

débito binário agregado de 19,91 Mbps, difundirá 3 canais em alta definição. 

 

A RTP, tendo por base que segundo a EBU 24 MHz acomodarão no máximo 4 

programas em alta definição (em MPEG-4) e que estão contemplados, em termos de 

recepção livre, 5 serviços de programas e um em alta definição, defende que se 

disponha para os mesmos de 36 MHz. A RTP alude ainda a outro estudo da EBU, o 

qual considera que o futuro de todos os serviços de programas será em alta definição e 

que para tal formato ser viável deverão existir, pelo menos, 20 a 25 serviços de 
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programas em alta definição. Em tal contexto, refere ser possível agregar 4 ou 5 

serviços de programas em alta definição por multiplexer para recepção fixa ou 2 a 3 

para recepção móvel (compatíveis com o GE06, desde que usado DVB-T2). A RTP 

conclui, sublinhando que os diferentes mercados nacionais têm necessidade de massa 

crítica de radiodifusão digital terrestre para assegurar um mercado de radiodifusão 

plenamente funcional, dinâmico e universal. 

 

A SIC defende que a largura de banda a reservar para televisão de alta definição deve 

garantir inequivocamente, no mínimo, que todos os serviços de programas televisivos 

presentes no multiplexer A da plataforma de TDT tenham as suas emissões em alta 

definição numa cobertura nacional. 

 

A APIMPRENSA e a APR/ARIC, por seu lado, manifestam preocupações similares, 

mas pronunciaram-se de forma mais lata. Como referido na questão 7, a 

APIMPRENSA considera que o critério da neutralidade tecnológica deve apenas 

referir-se dentro de cada porção do espectro, atribuído a cada sector de actividade 

económica e não ao espectro sobrante em geral, entendendo dever ser reservada toda a 

largura de banda sobrante para televisão de alta definição. A APR/ARIC considera 

que, face à incerteza quanto à evolução da digitalização da rádio e televisão e face ao 

cenário de crise económica e financeira grave a nível mundial, é difícil o planeamento 

a médio e longo prazo, pelo que a decisão mais acertada é a reserva de todo o espectro 

disponível a partir de 2012 para a radiodifusão, devendo o ICP-ANACOM adaptar o 

planeamento, consoante necessário no futuro e se a médio ou longo prazo se verificar 

disponibilidade concessionar então outros serviços. 

 

A APRITEL, a AR TELECOM e a CABOVISÃO consideram que a utilização do 

dividendo digital oferece aos radiodifusores, embora não exclusivamente, 

possibilidade de continuarem a desenvolver e mesmo expandir o seu serviço, 

nomeadamente para assegurar utilizações sociais e económicas importantes. Neste 

contexto destacam a possibilidade de introdução de um maior número de programas 

que promovam objectivos de interesse geral, salientando a liberdade de expressão e o 

pluralismo dos meios de comunicação e a diversidade cultural e linguística, mas 

também serviços de maior qualidade técnica, o crescimento da produção de conteúdos 

e o aperfeiçoamento da experiência televisiva com serviços interactivos. A 

CABOVISÃO salienta ainda que a radiodifusão terrestre está a entrar num período de 

intensas transformações e inovação, na transição para os serviços digitais, com o 

aperfeiçoamento da experiência televisiva e de alta definição, considerando justificar-

se que as empresas de radiodifusão televisiva possam reclamar um quinhão equitativo 

no dividendo digital, em troca dos seus esforços e investimentos na passagem para o 

digital, na medida em que as frequências da banda UHF são as únicas aptas à emissão 

de televisão. 

 

A ALCATEL-LUCENT, a GSMA, a SONAECOM, a ZON e a entidade que solicitou 

confidencialidade questionam a afectação de capacidade a televisão de alta definição. 

A ALCATEL-LUCENT considera ser de momento difícil prever a largura de banda 

necessária para televisão de alta definição e a ZON, como referido na questão 6, 

entende que a utilização do dividendo digital deve assumir um carácter de 

neutralidade tecnológica. A GSMA e a entidade que solicitou confidencialidade 

consideram mesmo existir um menor valor acrescentado na afectação do dividendo 
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digital a serviços de televisão de alta definição. A SONAECOM e a entidade que 

solicitou confidencialidade apontam a disponibilidade de outros meios alternativos de 

distribuição de televisão, como sejam o cabo, cobre, fibra e satélite mais adequados à 

transmissão de televisão de alta definição, sublinhando a SONAECOM que os três 

primeiros não requerem o uso de espectro e possibilitam, entre outros, interactividade 

e time-shift das emissões. 

 

9. Qual o calendário e forma desejável para a disponibilização/atribuição do 

respectivo espectro? 

 

No que respeita a esta questão, a APIMPRENSA aponta de uma forma geral no 

sentido do concurso. 

 

O GRUPO PT considera que, uma vez concluída a revisão da planificação da faixa de 

radiodifusão que advogam, o espectro deve ser logo disponibilizado e a transição 

programada. 

 

A MEDIA CAPITAL defende a permissão a todos os actuais operadores de 

radiodifusão, da emissão imediata do seu actual serviço em alta definição e, 

eventualmente, logo que fosse disponibilizado espectro adicional, de mais um serviço 

de programas. Considera ainda que as frequências deveriam ser submetidas a 

concurso após a cessação das emissões analógicas terrestres de televisão (switch-off). 

 

A RTP entende que só se deve estabelecer um calendário preciso, após a determinação 

exacta do dividendo digital. Salienta que a radiodifusão está em evolução constante, o 

que facilita um uso eficiente do espectro e a introdução de serviços inovadores. 

Considera ainda que provavelmente ocorrerão várias fases de switchover e os 

desenvolvimentos variarão de país para país em termos de tempo e tecnologia. 

 

A SIC considera que como o espectro só estará disponível após o switch-off da 

televisão analógica, o calendário deverá ser ajustado a tal circunstância, devendo ser 

atribuído logo que possível. Defende ainda que, uma vez que o actual espectro 

destinado ao multiplexer A não é suficiente para acomodar, em televisão de alta 

definição, todos os serviços de programas televisivos previstos para o mesmo, sejam 

previstos novos multiplexer’s que garantam tal objectivo. 

 

A SONAECOM e a ZON manifestam-se de forma generalizada, não focando a 

televisão de alta definição em particular. A SONAECOM defende atribuição do 

espectro mediante beauty contest, por permitir a definição de um conjunto de 

condições que conduzem a uma utilização mais eficaz e eficiente do espectro, e a 

ZON refere deverem ser seguidos processos transparentes e não discriminatórios, para 

que não se coloque em causa a promoção da concorrência e da inovação. 

 

10. Que outros serviços de programas televisivos, bem como utilizações, como por 

exemplo televisão de mais alta definição (e.g. Ultra HDTV) ou tridimensional, 

antevê poderem requerer, a mais longo prazo, a utilização do espectro 

radioeléctrico ora em análise? 
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Em relação a esta questão o GRUPO PT, a MEDIA CAPITAL, a RTP e a SIC não se 

manifestaram de forma muito assertiva, mas sempre sublinharam não se dever deixar 

de considerar tais possibilidades.  

 

O GRUPO PT remete para a sua resposta à questão 8, na qual considera que as 

emissões em definição standard se integram numa fase de transição para emissões em 

alta definição e, posteriormente, para a televisão tridimensional, defendendo assim 

que se reequacione o modelo de TDT em Portugal e avalie a possibilidade de se rever 

a planificação da faixa atribuída à radiodifusão, de modo a assegurar a evolução das 

emissões para alta definição e a possível acomodação de outras utilizações, 

nomeadamente convergentes. 

 

A MEDIA CAPITAL sublinha que a televisão tridimensional está a ser encarada com 

grande interesse por parte de fabricantes, produtores de conteúdos e organismos de 

radiodifusão, prevendo que esta venha a ser uma ―revolução‖ na experiência de ver 

televisão que ganhará seguramente muitos adeptos. Em tal contexto, e embora 

considere que tal tipo de serviços é tendencialmente encarado numa óptica de ―ofertas 

Premium‖, não descarta a possibilidade dos mesmos poderem vir a ser difundidos por 

via hertziana, defendendo assim que se considerem as evoluções esperadas para novos 

formatos de imagem e som, nomeadamente as tecnologias 3D, quando da atribuição 

de espectro radioeléctrico para serviços de teledifusão. A MEDIA CAPITAL antevê 

ainda o aparecimento de novas tecnologias que necessitarão de recursos espectrais 

para serem disponibilizadas aos consumidores e que, a seu tempo, necessitarão de ser 

devidamente endereçados. 

 

A RTP salienta que a radiodifusão está em evolução constante, considerando 

imprudente que se adoptem medidas que impeçam que os radiodifusores possam 

desenvolver futuramente novos serviços. 

 

A SIC considera que neste momento não é totalmente certo o impacto espectral da 

Ultra HDTV e televisão tridimensional, sendo prematuro tentar perceber a eventual 

viabilidade económica dessas utilizações. 

 

Importa ainda destacar a SONAECOM que, por seu lado, realça que o dividendo 

digital assume um papel de extrema importância na criação de condições para o 

desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, bem como de novos serviços, uma 

vez que a tecnologia digital utiliza o espectro de forma muito eficiente. Considera 

assim que o dividendo digital irá contribuir para o desenvolvimento e inovação dos 

serviços e tecnologias dos potenciais utilizadores, favorecendo as diferentes 

utilizações. A SONAECOM conclui defendendo que Portugal siga as melhores 

práticas da indústria e consensualmente aceites pela maioria dos países europeus, mas 

sem se focar no objecto desta questão. 

 

A entidade que solicitou confidencialidade, por outro lado, considera que antes de se 

atribuir algum do espectro em UHF especificamente a futuros serviços de televisão 

que requeiram elevadas larguras de banda devem ser considerados os meios de 

distribuição alternativos para o efeito, reiterando que o valor económico e social da 

utilização do dividendo digital para comunicações móveis ultrapassa o do seu valor 

para televisão de alta definição. 
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11. Face a este enquadramento e tendo por base a utilização das coberturas 

planeadas no âmbito do GE06, que condições considera que devem ser criadas 

para serviços de televisão móvel em modo “broadcast”? Qual o número de 

coberturas necessárias para o efeito? 

 

Em relação às condições que devem ser criadas para a introdução do serviço de 

televisão móvel em modo broadcast, o GRUPO PT, a NOKIA e a SONAECOM 

consideram que este processo deve iniciar-se com uma definição clara do regime 

regulamentar associado. Neste contexto, o GRUPO PT considera que deve haver uma 

definição clara das competências de cada regulador sectorial, enquanto a NOKIA e a 

SONAECOM referem que deve ser permitida a partilha da plataforma pelos vários 

fornecedores de serviços, sendo que a SONAECOM realça ainda a necessidade de 

fomentar a inovação e a partilha, constituindo a interoperabilidade um factor 

fundamental. A NOKIA refere o caso austríaco, como um bom modelo de regime 

regulamentar. 

 

Quanto ao número de coberturas, existe um entendimento comum da ALCATEL-

LUCENT, da MEDIA CAPITAL, da NOKIA e da SONAECOM de que para a 

introdução do serviço será suficiente uma cobertura de âmbito nacional. A 

ALCATEL-LUCENT admite no entanto que dependendo da aceitação do serviço 

poderá vir a ser necessária mais uma cobertura. A MEDIA CAPITAL refere que, 

mesmo com uma só rede em exploração, os operadores móveis poderão diferenciar as 

suas ofertas através de combinações de serviços e de interfaces de utilizador 

personalizadas. 

 

O GRUPO PT considera que, salvo razões excepcionais, as três coberturas devem ser 

todas disponibilizadas, competindo ao mercado decidir se todas serão ou não 

necessárias e viáveis. 

 

A SIC considera que a largura de faixa deverá inequivocamente garantir, no mínimo, 

que todos os canais de televisão nacionais presentes no multiplexer A da plataforma 

de TDT tenham as suas emissões em DVB-H numa cobertura nacional. 

 

A APRITEL reconhece a importância do dividendo digital para o desenvolvimento 

dos serviços de televisão móvel. 

 

A entidade que solicitou confidencialidade considera que de uma maneira geral o 

espectro deve ser atribuído para aplicações de banda larga móvel e não para uma 

aplicação específica. 

 

12. Qual o calendário e modelo adequado à atribuição dos direitos de utilização das 

frequências destinadas a serviços de televisão móvel? 

 

No que respeita ao calendário, a ALCATEL-LUCENT, a MEDIA CAPITAL, a 

NOKIA e a SIC consideram que o processo para a atribuição dos direitos de utilização 

se deve iniciar assim que possível, tendo em conta o calendário previsto para o switch-

off. 
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O GRUPO PT e a RTP consideram que o processo deve ser iniciado após conclusão 

do processo relativo ao dividendo digital, referindo o GRUPO PT que em primeiro 

lugar devem ser concluídos os processos de transmissão de direitos de utilização e do 

comércio secundário de espectro, devendo ser conhecidas as decisões finais adoptadas 

pela UE, quer no âmbito da Revisão 2006, quer no domínio específico da televisão 

móvel. A RTP recomenda a criação de um grupo de trabalho, que agregue 

representantes dos diversos mercados, por forma a desenvolver um calendário 

articulado entre todos. 

 

A ONITELECOM considera que a atribuição de frequências adicionais aos 

operadores móveis deve ser precedida de uma avaliação que permita garantir a 

efectiva e eficiente utilização das frequências já atribuídas, de forma a evitar que 

novas atribuições constituam uma limitação da possibilidade de concorrência 

adicional nos serviços móveis/nomádicos, nomeadamente por ofertas alternativas 

suportadas em novas tecnologias BWA. 

 

A SONAECOM considera que subsistem dúvidas quanto ao formato a adoptar para a 

viabilização deste tipo de serviço, pelo que se deverá acompanhar a evolução das 

condições de prestação dos serviços de TV móvel nos diversos modelos possíveis, 

devendo por outro lado garantir-se a flexibilidade na utilização do espectro para 

permitir ao mercado nacional a adopção de uma solução alinhada com os restantes 

países europeus, para que se possa beneficiar de economias de escala. 

 

No que respeita ao modelo de atribuição dos direitos de utilização de frequências, a 

MEDIA CAPITAL, a NOKIA, e a SONAECOM consideram o concurso público o 

modelo mais adequado, opção igualmente defendida pelo GRUPO PT, caso o 

processo de atribuição se inicie antes de concluídos os processos já atrás referidos. A 

SONAECOM refere contudo, que o detentor de uma rede de DVB-T se encontra 

numa posição altamente privilegiada para sobre a plataforma que já detém, montar 

adicionalmente uma rede de DVB-H, pelo que deverão ser tomadas medidas a 

montante que garantam o level playing entre todos os potenciais concorrentes. 

 

A ONITELECOM defende de uma maneira geral, o modelo de concurso pois permite 

a selecção da melhor proposta técnica e económica e permite também ter em conta a 

experiência e know-how das entidades concorrentes. Por outro lado evita a selecção de 

entidades caracterizadas unicamente pelo seu poder económico e acções anti-

concorrência de cativação de espectro por operadores dominantes.  

 

A SIC considera que os direitos de utilização devem ser atribuídos de modo directo 

aos operadores de televisão, uma vez que no caso do DVB-H se trata numa primeira 

fase de retransmitir canais televisivos já existentes que passam a ser acedidos através 

de dispositivos móveis. 

 

A VODAFONE considera que o ICP-ANACOM deverá identificar o modelo mais 

apropriado, em função dos interesses manifestados para a prestação destes serviços. 

 

A ZON considera que os direitos de utilização de frequências devem ser atribuídos 

através de processos transparentes e não discriminatórios, por forma a não pôr em 

causa a promoção da concorrência e da inovação.     
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13. Considera que se deverá limitar o uso de frequências para televisão móvel à 

utilização da tecnologia DVB-H? Que vantagens/desvantagens associa a tal 

opção?  

 

Em relação a esta matéria, o GRUPO PT, a RTP, a VODAFONE, a ZON e a entidade 

que solicitou confidencialidade consideram que se deve adoptar um princípio de 

neutralidade tecnológica. 

 

O GRUPO PT considera que deve adoptar este princípio, uma vez que o mesmo não 

impede a adopção da norma DVB-H, mas também não inviabiliza que, em 

determinadas situações, possam ser utilizadas outras tecnologias. 

A RTP considera que a radiodifusão digital está em constante evolução, devendo 

manter-se a flexibilidade na escolha da tecnologia. 

 

A VODAFONE, tendo sempre defendido a neutralidade tecnológica, considera que 

deverá ficar ao critério dos interessados a escolha da tecnologia para a prestação do 

serviço de televisão móvel, posição igualmente defendida pela entidade que solicitou 

confidencialidade. 

 

A ZON defende a neutralidade tecnológica de uma forma geral, por forma a não pôr 

em causa a promoção da concorrência e da inovação. 

 

Ao invés, a MEDIA CAPITAL, a NOKIA, a SIC e a SONAECOM defendem a 

utilização da norma DVB-H. 

 

A MEDIA CAPITAL considera que o DVB-H tem claras vantagens em relação a 

outras tecnologias, sendo defendida no seio da União Europeia e actualmente utilizada 

em vários países europeus. 

 

A NOKIA defende a utilização do DVB-H uma vez que é uma tecnologia amplamente 

utilizada na Europa, efectivamente aberta e existem actualmente muitos equipamentos 

no mercado. Considera ainda que a adopção de qualquer outra tecnologia irá atrasar o 

lançamento do serviço. 

 

A SIC considera que se deve privilegiar a utilização da tecnologia DVB-H já que se 

trata de um serviço de radiodifusão tendencialmente gratuito, que possibilita acesso 

ubíquo a conteúdos audiovisuais, contribuindo para combater a info-exclusão, 

sobretudo nas regiões mais periféricas do território. 

 

A SONAECOM, relevando as vantagens da harmonização, defende a utilização do 

DVB-H uma vez que é a tecnologia utilizada pela maioria dos países, considerando, 

no entanto, que em determinados cenários, a variante DVB-SH é relevante no 

panorama da televisão móvel. 

 

A ALCATEL-LUCENT considera que as tecnologias melhor posicionadas são as da 

família DVB, considerando que o DVB-SH é a mais recente, a mais flexível e a mais 

rentável. Favorece portanto a utilização das normas DVB-H, em vez da norma 

específica DVB-H. 
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14. Considera que haverá interesse no mercado para a disponibilização da cobertura 

planeada para este tipo de recepção no âmbito do GE06? Em caso afirmativo, em 

que moldes? 

 

A NOKIA, a SIC e a SONAECOM teceram algumas considerações relacionadas com 

a tecnologia DVB-H e a recepção de serviços de televisão em terminais móveis do 

tipo GSM, sendo que a pergunta era relacionada com a disponibilização de uma rede 

de DVB-T para recepção móvel em veículos, nomeadamente comboios, automóveis, 

etc. Também o GRUPO PT, apesar de considerar que há interesse em que a cobertura 

seja disponibilizada, refere que a norma DVB-H não deve ser uma imposição. 

 

A ALCATEL-LUCENT e a MEDIA CAPITAL consideram que haverá interesse na 

disponibilização desta cobertura, pois esta rede poderá proporcionar serviços 

comercialmente interessantes e o mercado de veículos é um segmento importante para 

a recepção de televisão. 

A entidade que solicitou confidencialidade considera que não haverá interesse do 

mercado nesta cobertura, caso a mesma seja para esta aplicação específica. 

 

No que respeita aos moldes de atribuição, o GRUPO PT considera que o processo 

atribuição deve ser antecedido de uma consulta para manifestação de interesse, onde a 

ANACOM refira eventuais constrangimentos e condições para a sua exploração. 

 

15. Que espectro considera admissível reservar, de que forma e com que distribuição 

geográfica, para disponibilização de serviços de televisão de âmbito de cobertura 

mais restrito, tal como regional ou local? 

 

No âmbito da resposta a esta questão, a MEDIA CAPITAL e a SIC consideram que 

não faz sentido reservar espectro para serviços de televisão de âmbito de cobertura 

mais restrito, por dificuldade de viabilização económica de tal tipo de operações.  

 

A MEDIA CAPITAL afirma não existir mercado em Portugal para este tipo de 

serviços, enquanto a SIC considera que, provendo as receitas dos serviços de televisão 

em broadcast esmagadoramente do mercado publicitário e não tendo Portugal 

dimensão suficiente para garantir a existência de mercados publicitários regionais ou 

locais fortes, os serviços de âmbito regional ou local serão sempre actividades 

largamente deficitárias. 

 

O GRUPO PT, a SONAECOM, a VODAFONE, a ZON e a entidade que solicitou 

confidencialidade, embora não ponham completamente de parte a possibilidade de 

utilização do dividendo digital para serviços de televisão regional ou local, não 

apontam nenhuma reserva de espectro específica para o efeito, sendo que algumas 

entidades indicam meios alternativos que consideram possivelmente mais adequados. 

 

O GRUPO PT considera que a reserva de espectro para televisão regional deve ter em 

conta, entre outros aspectos, o interesse do mercado, o interesse público e a sua 

viabilidade. O GRUPO PT remete ainda para a sua resposta à questão 3, na qual 

salienta que não menos de 60% da população usufrui, ou pode usufruir, de 

plataformas alternativas à radiodifusão televisiva, sublinhando estar previsto o roll out 
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de mais uma infra-estrutura alternativa (fibra óptica), pelo que conclui não lhe parecer 

haver razões que sustentem a inexistência de diversidade e de pluralismo. Sublinha 

ainda a existência de uma larga diversidade de conteúdos, abrangendo os mais 

diversos temas, em vários canais disponíveis. 

 

A SONAECOM admite a reserva de espectro para estes fins caso se conclua que gera 

valor, devendo na avaliação considerar-se o custo de oportunidade de tal afectação em 

prejuízo da afectação a outros serviços e sublinhando dever considerar-se a existência 

de plataformas alternativas que porventura contribuem para uma divulgação de maior 

alcance desses conteúdos do que a distribuição através de uma plataforma de televisão 

terrestre. A SONAECOM salienta também que o alargamento do número de canais de 

programação disponíveis na plataforma terrestre poderá levar a que alguns deles 

tenham audiências muito reduzidas, à semelhança do que acontece em outras 

plataformas de distribuição, o que, para além da eventual insustentabilidade 

financeira, representa uma utilização de espectro potencialmente ineficiente ao 

contrário do que refere permitirem as redes fixas de dados, nas quais se podem 

entregar os conteúdos à medida das necessidades dos clientes e com muito maior 

granularidade regional. 

 

A VODAFONE considera dever acautelar-se que a disponibilização de faixas de 

espectro para alguns tipos de serviços (televisão regional, radiodifusão sonora digital, 

equipamentos de baixa potência, realização de testes, etc.) não comprometa a alocação 

de espectro com capacidade suficiente para a prestação harmonizada com o resto da 

Europa de serviços de banda larga móvel, cuja relação espectro atribuído/benefício 

social estima ser maior que a dos restantes serviços em análise. 

 

A ZON, embora sem concretizar para televisão, considera prematuro indicar, e 

limitar, desde já, o âmbito nacional ou regional da atribuição das frequências do 

dividendo digital, devendo cada caso ser analisado e ponderados os custos e 

benefícios. 

 

A entidade que solicitou confidencialidade, sublinhando a optimização do 

planeamento do espectro de forma a maximizar os benefícios económico-sociais para 

os cidadãos, aponta a possível distribuição de conteúdos/programas de televisão locais 

através das redes móveis nacionais, transmitidos em função das necessidades locais, 

identificando a plataforma de banda larga móvel, suportada no dividendo digital, 

como um suporte eficiente para Web TV com conteúdos locais. 

 

Não obstante as dúvidas assinaladas por várias entidades a operações de televisão de 

âmbito regional ou local, nomeadamente assentes numa plataforma de televisão 

terrestre, algumas outras entidades apontaram possíveis soluções para o efeito ou 

alertaram para aspectos a que importa, pelo menos, estar atento ou salvaguardar. 

 

Neste contexto, a ALCATEL-LUCENT considera que utilizando um esquema de 

reutilização de frequências adequado se poderá disponibilizar um número satisfatório 

de programas regionais – dependendo do tipo, até 6 – reservando apenas 6 canais 

UHF, para além dos usados na rede SFN. Segundo a ALCATEL-LUCENT, tal 

alocação permitiria uma redução significativa em relação ao previsto no Anexo II do 

documento da consulta em análise. 
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A APIMPRENSA considera que a reserva para a televisão deve ser local e, na medida 

do possível, cobrir as áreas geográficas semelhantes às das Associações de 

Municípios existentes. 

 

A APR/ARIC alerta para o facto da Lei da Televisão prever televisões regionais e 

locais e de essas futuras estações serem preferencialmente ―canais abertos‖ e com 

emissão por via hertziana. Realça que a referida lei criou muitas expectativas locais e 

regionais, junto de muitos possíveis interessados, incluindo os próprios operadores de 

radiodifusão local, sugerindo ainda que talvez fosse vantajoso diminuir a cobertura 

prevista para a rede DVB-H nacional e incluir nesse espaço, uma ou mais redes de 

―televisão multimédia‖ Regional e Local. 

 

A RTP considera dever ser reservado o espectro que permita ao radiodifusor 

desenvolver os serviços que mais se ajustem às necessidades em dada altura, sendo 

que, ainda que estime necessidades centradas em televisão de alta definição e serviços 

móveis, num mercado em constante evolução entende não ser possível objectivar a 

totalidade de serviços a disponibilizar. Considera assim que o radiodifusor não deve 

ficar espartilhado na dinamização dos seus serviços face a uma possível 

indisponibilidade de espectro, o que poderia relegar para outras plataformas de 

distribuição a dinamização desses mesmos serviços, restringindo fortemente a sua 

utilização a nível nacional. 

 

16. Qual a forma mais adequada para aceder à possibilidade de utilização do 

referido espectro (concurso, leilão, outras) e calendário de disponibilização? 

 

Em relação a esta questão, a APIMPRENSA aponta de uma forma geral no sentido do 

concurso. 

 

O GRUPO PT reitera os seus comentários efectuados à questão 12, quanto ao 

calendário, e à questão 7 quanto ao procedimento de selecção a adoptar. 

 

A MEDIA CAPITAL e a SIC, reiterando o que já haviam manifestado na resposta à 

questão anterior, consideram, respectivamente, não existir em Portugal mercado para 

este tipo de serviço e não fazer qualquer sentido reservar espectro para o efeito. 

 

A SONAECOM, como princípio, defende que seja considerado um sistema de beauty 

contest devendo as respectivas condições favorecer a partilha de infra-estruturas com 

vista a aumentar a eficiência da utilização dos recursos, embora não concretize para o 

caso da televisão regional ou local. 

 

17. Que espectro considera admissível reservar, de que forma e com que distribuição 

geográfica, para disponibilização de serviços de radiodifusão sonora digital? 

 

Em relação a esta matéria, a APR/ARIC é da opinião que o espectro a reservar deve 

ser o necessário não apenas para permitir a transição dos operadores de radiodifusão 

existentes (nacionais, regionais e locais), mas também o que possibilite, em caso de 

necessidade, uma expansão futura. 
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A RTP apesar de afirmar que o espectro que detém actualmente é suficiente, considera 

que caso haja uma alteração do modelo de negócio, com a entrada de novos 

operadores, poderão ser necessárias mais frequências. 

  

A MEDIA CAPITAL e a SIC consideram que não faz sentido reservar espectro 

adicional uma vez que a actual rede em exploração pela RDP não tem tido qualquer 

sucesso comercial. No entanto, a MEDIA CAPITAL parte do pressuposto que as 

actuais frequências em AM e FM se vão manter em utilização para radiodifusão. 

 

A CABOVISÃO refere que as decisões de atribuição de espectro devem ser pautadas 

pelo interesse público e pelos benefícios a retirar para a sociedade e não motivadas 

por preocupações de maximização dos lucros.  

 

A APRITEL refere que seria desejável que fosse definida uma estratégia para a 

radiodifusão sonora, permitindo uma melhor utilização dos recursos espectrais através 

da introdução de tecnologia digital, defendendo que os operadores de radiodifusão 

devem continuar a oferecer e expandir os seus serviços e também utilizar este recurso 

para a implantação de novos serviços vocacionados para outras utilizações sociais e 

económicas importantes. 

 

O GRUPO PT considera ser oportuno testar a possibilidade e avaliar as vantagens e 

inconvenientes em se estabelecer um programa e fixar um prazo/data para o término 

das emissões analógicas de radiodifusão sonora em Portugal, acrescentando, que só 

nesse sentido e no pressuposto de uma efectiva utilização, considera admissível que se 

reserve espectro para a radiodifusão sonora digital. Acrescenta que a faixa VHF (174-

230 MHz) é a mais adequada para acomodar a radiodifusão sonora digital e que, na 

fixação de quantidades e tipos de coberturas, devem prevalecer critérios de eficiência 

e eficácia. 

 

A SONAECOM refere, de uma forma genérica, que a quantidade de espectro a 

atribuir, tendo em vista a eficiência da utilização do recurso escasso que é o espectro, 

deve resultar de uma análise do valor gerado por tal afectação, ponderando o valor 

gerado pelas diferentes alternativas de afectação do espectro, isto é, o seu custo de 

oportunidade, e que, por conseguinte, os serviços que geram maior valor – numa 

perspectiva abrangente e não apenas numa perspectiva financeira – deverão beneficiar 

da afectação de mais espectro. Considera, ainda, que as decisões a tomar em Portugal 

deverão seguir de perto as decisões da maioria dos países, na medida em que para um 

país de reduzida dimensão como é Portugal a opção por soluções harmonizadas é, 

genericamente, a que potencia o valor resultante do dividendo digital. 

 

A VODAFONE refere que a disponibilização de faixas de espectro para os serviços 

de radiodifusão sonora digital deve ser acautelada de modo a não se comprometer a 

alocação de espectro com capacidade suficiente para a prestação harmonizada com o 

resto da Europa de serviços de banda larga móvel, cuja relação espectro atribuído / 

benefício social se estima seja substancialmente maior que a dos restantes serviços em 

análise.  
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18. Considera que uma eventual atribuição de algumas das redes disponíveis a 

Grupos de Comunicação Social tornaria viável o desenvolvimento do T-DAB, 

uma vez que as várias rádios que estes Grupos detêm em tecnologia analógica 

poderiam ser acomodadas no mesmo multiplexer? 

 

Em relação a esta questão, tanto a APR/ARIC como a RTP consideram que esta 

eventual atribuição poderia tornar viável o desenvolvimento do T-DAB. 

 

A APR/ARIC refere que se trata de uma boa solução, recordando o êxito e 

experiência já demonstrada, em casos semelhantes, pelo sector associativo, 

acrescentando ainda que assim se evitaria um dos efeitos negativos do DAB, ou seja, 

os actuais operadores de radiodifusão sonora perderem a sua autonomia enquanto 

operadores. 

 

A RTP refere que a existência de uma oferta diversificada e numerosa de canais de 

rádio em T-DAB poderá trazer sucesso a esta tecnologia. 

 

A MEDIA CAPITAL refere que, caso se venha a encontrar um modelo de negócio 

viável para a tecnologia T-DAB, e se mostre que existem candidatos disponíveis para 

investir, deverá ser equacionada a implementação de tal sistema. 

 

A SIC refere que esta solução podia aparentemente ser um incentivo para a 

viabilidade do desenvolvimento do T-DAB, mas que se trata de uma questão muito 

complexa e portanto de difícil resolução. 

 

A SONAECOM considera que a alocação do espectro resultante do dividendo digital 

aos potenciais interessados deverá ser alicerçada numa análise comparativa do valor 

gerado. 

 

19. Tradicionalmente o serviço de radiodifusão sonora tem sido gratuito para os 

ouvintes. Com as possibilidades oferecidas pelas tecnologias digitais haverá lugar 

ao aparecimento de serviços pagos? De que tipo? 

 

A APR/ARIC considera que as tecnologias digitais poderão proporcionar o 

aparecimento de serviços pagos, embora dedicados a nichos de mercado. Esta 

entidade defende no entanto que, independentemente da tecnologia associada, se 

devem manter as grandes vantagens da radiodifusão, que são o facto de ser gratuita 

para o ouvinte, possuir uma boa cobertura a nível nacional e ser fácil e cómoda de 

escutar tanto em movimento como parado, devido de uma forma geral à qualidade das 

redes e à difusão generalizada dos receptores. 

 

Por outro lado, a MEDIA CAPITAL considera que não existe em Portugal mercado 

para este tipo de serviços, enquanto a SIC considera difícil o surgimento dos mesmos, 

dado que os ouvintes não estão habituados a pagar por este tipo de serviço. 

 

A RTP e a ALCATEL-LUCENT referem que esta questão deverá ser definida pelo 

mercado comercial de radiodifusão sonora.  
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Quanto ao tipo de serviços pagos, a APR/ARIC exemplifica com a possibilidade de 

surgirem serviços informativos em diversas áreas, como seja de trânsito actualizado 

ou de conteúdos musicais específicos, usando preferencialmente plataformas 

multimédia. 

 

20. As tecnologias DMB e DAB-IP permitem a difusão de vídeo. Considera que 

algumas das redes planeadas devem ser disponibilizadas para esta tecnologia? 

Quantas? E com que âmbito? 

 

Em relação a esta questão, quer a APR/ARIC quer a RTP consideram que algumas 

das redes planeadas para T-DAB poderão ser disponibilizadas para estas tecnologias. 

 

A APR/ARIC é favorável às plataformas multimédia, embora considere que não é 

claro o suporte tecnológico de futuro, se DMB, DAB-IP ou outro, mas que existirá o 

interesse numa rede de ―televisão multimédia‖ e possivelmente regional ou local, para 

que seja economicamente viável. 

 

A RTP argumenta que se o T-DAB não sofrer o incremento que espera, então ter-se-á 

que ponderar o que fazer com a rede actual e, nesse caso, o DMB é uma das hipóteses 

a apreciar. 

 

Por outro lado, a SIC e a MEDIA CAPITAL consideram que as redes planeadas para 

T-DAB não devem ser disponibilizadas para estas tecnologias. 

 

A SIC considera que o DVB-H oferece uma muito maior garantia no que diz respeito 

à adopção de serviços de televisão móvel por parte dos consumidores. 

 

A MEDIA CAPITAL é da opinião de que não existe grande potencial, no nosso 

mercado, para redes de tecnologia T-DMB ou DAB-IP, devido à menor largura de 

―canal radioeléctrico‖ face à usada em DVB-H, o que leva a que sejam necessárias 

várias redes para proporcionar a mesma oferta de serviços, defendendo, por isso, que, 

actualmente, a tecnologia mais adequada a ofertas de televisão móvel (para 

equipamentos tipo telemóveis, smart phones, PDA’s, etc.), é o DVB-H. 

 

A SONAECOM defende a necessidade das opções nacionais seguirem as práticas 

internacionais, em particular, a nível europeu, afirmando-se, no entanto, preocupada 

que as opções nacionais para os diversos serviços passíveis de beneficiarem do 

dividendo digital possam colocar em causa a afectação harmonizada de espectro 

adicional para os serviços móveis, embora sem prejuízo da convicção de que uma 

correcta gestão do espectro por parte do ICP-ANACOM permite o desenvolvimento e 

inovação de vários serviços. 

 

21. Qual a forma mais adequada para aceder à possibilidade de utilização do 

referido espectro (concurso, leilão, outras) e calendário de disponibilização? 

 

No que respeita a esta questão a APR/ARIC, a MEDIA CAPITAL e a SONAECOM 

consideram que o concurso público é a forma mais adequada. A APR/ARIC 

acrescenta, no entanto, que se trata da melhor solução para eventuais novos 

operadores, defendendo que para os operadores existentes o acesso ao espectro para o 
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digital se faça de uma forma económica e automática, dado ser uma condição 

necessária para a sua continuidade, aquando do fecho do analógico. 

 

A RTP refere que em termos de radiodifusores a atribuição deve ter em causa valores 

sociais e culturais, e no que respeita aos restantes mercados, o modelo de atribuição 

deverá ser definido pelo mercado comercial respectivo. 

 

A CABOVISÃO refere unicamente que, na hipótese concreta dos leilões, deve ser 

entendido que o valor do lance vencedor pode não representar necessariamente o 

interesse público, pelo que o valor económico deve ser auferido não pelo preço que 

um operador ou potencial interessado tem de pagar, mas antes pela forma como ele 

poderá utilizar o espectro tendo em consideração o interesse público. 

 

A VODAFONE refere, de forma genérica, que determinadas faixas de espectro para 

este tipo de serviços devem ser atribuídas através de um processo transparente, não 

discriminatório e economicamente eficiente, salvaguardando-se a capacidade 

necessária para a oferta de serviços de banda larga móvel e radiodifusão televisiva, 

bem como a minimização da possibilidade de interferências na prestação dos mesmos. 

 

22. Qual o contributo do dividendo digital para o desenvolvimento das Redes de 

Nova Geração, bem como o impacto destas na utilização daquele? 

 

A ALCATEL-LUCENT, a GSMA e a entidade que solicitou confidencialidade 

centram as respectivas respostas na vertente móvel das redes de nova geração (RNG) 

e consideram que o dividendo digital constitui uma excelente oportunidade para dotar 

os serviços móveis de frequências que lhes permitam prestar mais e melhores serviços 

em banda larga, em todo o território nacional.  

 

A este propósito vale a pena destacar a posição defendida pela ALCATEL-LUCENT: 

assumindo que haverá uma cobertura móvel nacional em 3G mediante uma nova 

exploração das actuais frequências GSM, considera que o objectivo principal para a 

banda do dividendo atribuída aos móveis deveria ser o fornecimento de uma cobertura 

económica a nível nacional para os serviços públicos da próxima geração (LTE e 

próximas gerações), funcionando como um complemento para alocações de banda 

mais elevada, fornecendo uma capacidade adicional em zonas de tráfego elevado.   

 

Também a SONAECOM e a VODAFONE defendem a consignação de parte do 

espectro do dividendo para a implementação da tecnologia LTE, como forma de 

proporcionar a oferta de serviços alargados suportados em banda larga em todo o 

território nacional, designadamente nas zonas rurais, conhecidas pela sua reduzida 

densidade demográfica.    

 

Por sua vez a APRITEL, a AR TELECOM, a CABOVISÃO, o GRUPO PT e a 

ONITELECOM, consideram que o dividendo surge num enquadramento regulatório 

em evolução, resultando das respectivas posições a defesa de uma visão integrada 

nacional a este propósito. Assim, referindo ter presente que o conceito de RNG é 

tecnologicamente neutro e abrange por isso tanto redes fixas, como móveis, o 

GRUPO PT considera que o dividendo digital constitui uma oportunidade para levar 

produtos e serviços associados às RNG às regiões do país onde os investimentos em 
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redes de fibra óptica se demonstrem economicamente inviáveis. Entende, por isso, as 

oportunidades decorrentes do dividendo como complementares, na implementação de 

serviços suportados em infra-estruturas de nova geração (redes de fibra óptica).       

 

A ONITELECOM, alinhando neste entendimento de complementaridade (fixo-

móvel), considera que os serviços móveis serão preferidos em situações de 

mobilidade/nomadismo, ao passo que os fixos serão preferidos nas situações em que 

seja necessária maior largura de banda, qualidade de serviço e disponibilidade.  

 

A CABOVISÃO considera que os esforços para garantir o acesso a serviços de banda 

larga não devem centrar-se no dividendo digital. 

 

 A SIC considera que a atribuição de espectro resultante do dividendo digital vai 

ocorrer num momento em que já estarão a ser prestados serviços de elevado débito 

através das redes (presume-se que fixas) de nova geração. E neste contexto, a 

vantagem do dividendo será a de reforçar a possibilidade de acesso a esses serviços 

num ambiente always on. 

 

23. Estará o espectro do dividendo digital a médio e longo prazo mais vocacionado 

para suportar a prestação de serviços de comunicações electrónicas (i) 

essencialmente com mobilidade, (ii) também complementando a utilização em 

local fixo ou (iii) indistintamente para qualquer tipo de utilização? 

 

Em relação a esta questão, a GSMA, a VODAFONE, a SONAECOM e a NOKIA 

vêem no espectro do dividendo digital uma oportunidade para a expansão de serviços 

com mobilidade. 

 

A GSMA considera que pelo menos 100 MHz do dividendo digital poderão ser 

libertados para serviços móveis. Em concreto, entende que existe espectro suficiente 

para que o compreendido entre 790 MHz e 862 MHz seja disponibilizado em Portugal 

para novos serviços móveis.  

 

A VODAFONE acredita que o espectro resultante do dividendo digital deve ser 

atribuído a serviços de comunicação com mobilidade para permitir o surgimento ou 

difusão de serviços com elevado impacto social. 

 

A SONAECOM considera que o espectro do dividendo digital estará a médio e longo 

prazo vocacionado para diversos tipos de utilização. Refere que a atribuição do 

espectro em causa potencia a banda larga móvel, possibilitando a complementaridade 

e/ou substituição da oferta de banda larga fixa.  

 

A NOKIA defende que as características da faixa 790-862 MHz se adequam à 

utilização por redes móveis. 

 

O GRUPO PT, a SIC, a ALCATEL-LUCENT, a APRITEL, a ONITELECOM, a AR 

TELECOM e a entidade que solicitou confidencialidade consideram que o espectro 

em causa pode, para além dos serviços com mobilidade, também satisfazer utilizações 

em local fixo. 
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 O GRUPO PT considera que os operadores deverão ter liberdade para escolher o 

modelo de negócio que mais lhes convier, dado que as plataformas wireless de banda 

larga a desenvolver para o espectro do dividendo digital estão vocacionadas para 

serviços com mobilidade, nómadas e de utilização em local fixo. 

 

A SIC defende que o espectro do dividendo digital está mais vocacionado para 

assegurar mobilidade de serviços, nomeadamente para a televisão móvel. Em relação 

a serviços prestados em local fixo, admite que tal deva ocorrer se constituir uma 

medida mais eficiente para ―combater a info-exclusão e o designado défice digital‖. 

 

A ALCATEL-LUCENT argumenta que o espectro do dividendo digital vai, a curto e 

médio prazo, permitir banda larga fixa e móvel sem fios em zonas rurais e remotas, 

pelo que considera que não deve haver discriminação em relação à utilização fixa / 

nómada / móvel.  

 

A APRITEL refere a importância do dividendo digital para o desenvolvimento de 

serviços móveis, fixos e nómadas de banda larga, de televisão móvel e da oferta de 

televisão de alta definição. Diz ainda estarem depositadas grandes expectativas na 

atribuição de espectro do dividendo digital, destacando, para o efeito, os serviços com 

características de mobilidade.  

 

A ONITELECOM defende múltiplos tipos de serviços, quer fixos, quer nomádicos, 

quer móveis.  

 

A AR TELECOM pende para uma solução que possa permitir tanto serviços móveis 

como fixos. 

 

A entidade que solicitou confidencialidade considera que o espectro resultante do 

dividendo digital se adequa mais a serviços de comunicações electrónicas móveis, 

dado o crescente interesse na banda larga móvel. Adicionalmente, considera que os 

sistemas de comunicações móveis com área de cobertura alargada poderão 

proporcionar serviços eficientes, na vertente dos custos, de banda larga em locais 

fixos. 

 

A MEDIA CAPITAL não apresenta opinião concreta nesta questão, remetendo para o 

gestor de espectro a diferenciação entre as potencialidades de utilização do espectro a 

libertar. 

 

24. Na sua opinião como evoluirão os serviços móveis e quais são as suas previsões 

de consumo de banda larga móvel? Fundamente p.f.. 

 

Relativamente à evolução dos serviços móveis e do consumo de banda larga móvel, a 

NOKIA, e dada a taxa de crescimento tão elevada dos dados de tráfego no móvel, 

considera que a tendência será os utilizadores pretenderem ter nos móveis todos os 

serviços que são actualmente disponibilizados pele rede fixa. Salienta ainda o facto de 

as redes móveis serem, a nível do controlo de custos, mais eficientes para o 

fornecimento de serviços de alto débito nas áreas rurais, sendo que o utilizador não se 

preocupa com a forma como a Internet é disponibilizada. 
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A ONITELECOM considera que os serviços móveis de dados e a Internet evoluirão 

em complementaridade com os serviços fixos equivalentes, sendo expectável uma 

aproximação dos níveis de qualidade de serviço e débitos dos serviços móveis aos 

serviços fixos, o que por sua vez, com o crescimento das necessidades das redes 

móveis, poderá criar oportunidades de negócio para operadores que actuam no 

segmento de carriers. 

 

A SIC prevê, devido à evolução dos serviços móveis (via LTE) e à massificação do 

always on um considerável aumento da banda larga móvel.  

 

Na opinião da SONAECOM a tendência de crescimento que se tem verificado nas 

redes móveis de banda larga irá manter-se, opinião que também é partilhada pela 

MEDIA CAPITAL e pela ALCATEL-LUCENT, em resultado de uma maior info-

inclusão da população e do aparecimento de novos serviços. Defende assim que será 

necessário mais espectro para acomodar a evolução tecnológica que se fará com o 

LTE, a qual permitirá, por sua vez, com ganhos a nível da competitividade, 

desenvolver os actuais e suscitar o aparecimento de novos serviços. 

 

O GRUPO PT, referindo que apesar da evolução da rede UMTS com o HSPA indiciar 

que os sistemas GSM e UMTS continuarão a ser utilizados, admite que se verifique 

um aumento do volume do tráfego de dados que poderá levar à implementação 

antecipada dos sistemas móveis LTE, com as necessárias implicações a nível da 

procura de espectro. Salienta ainda o papel que as redes móveis terão na promoção da 

televisão móvel e as necessidades de largura de banda e cobertura de rede móvel para 

serviços emergentes. 

 

A VODAFONE prevê que a tecnologia HSPA+ evolua no downlink com a introdução 

da operação em modo multi-portadora e respectiva combinação com 64QAM e 

MIMO, e que no uplink seja introduzida a modulação 16QAM e o modo multi-

portadora, prevendo velocidades superiores a 20 Mbps, considerando a evolução para 

LTE o passo seguinte.  

 

A entidade que solicitou confidencialidade considera que as comunicações móveis de 

banda larga irão manter uma tendência de crescimento e os seus serviços serão 

essencialmente baseados em tecnologia HSPA, HSPA+ e LTE. As arquitecturas de 

rede estarão alinhadas com as que o 3GPP especifica e os equipamentos irão tornar-se 

mais versáteis. O aumento de tráfego que as estações de base terão que suportar vai 

requerer uma rede de transporte mais apropriada, como as Redes de Acesso de Nova 

Geração, que poderão estimular o surgimento de mais serviços tanto no fixo como no 

móvel. 

 

25. Na sua opinião que impacto terá o acesso à Internet móvel na crescente 

ubiquidade de acesso à Internet em banda larga, no tecido económico, social e 

cultural? 

 

Relativamente a esta questão, a NOKIA reitera os comentários efectuados em relação 

à questão anterior. 
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Na perspectiva da ONITELECOM, o acesso móvel à Internet contribuirá para a 

instituição de outras formas de trabalho, como o nomádico e o teletrabalho, e para o 

desenvolvimento de serviços específicos adaptados aos terminais móveis e da 

indústria de conteúdos. Considera ainda ser expectável que o desenvolvimento da 

Internet móvel estimule, dada a complementaridade entre os dois tipos de acessos, a 

Internet fixa. 

 

Para a SIC é expectável um aumento do número de utilizadores e de consumidores de 

serviços de banda larga. A facilidade de uso da TDT contribuirá para que os serviços 

difundidos neste suporte e no DVB-H sejam, para o consumidor, entendidos como 

mais um serviço integrado.  

 

A SONAECOM considera que a utilização da banda larga móvel torna mais fácil a 

penetração da Internet e uma maior abrangência da população. A utilização de novas 

tecnologias, como o LTE, permitirá às empresas desenvolver outros serviços e 

funcionalidades - Internet/Web browsing /FTP; vídeos/audio  streaming, TV; serviços 

em tempo real e voz sobre IP (com mobilidade para 3G e 2G CS) - extensivos a toda a 

população e que contribuirão para o desenvolvimento económico, para a promoção e 

protecção da diversidade cultural e linguística e da liberdade de expressão. 

 

O GRUPO PT destaca a nível económico o impacto que uma maior cobertura do 

acesso à Internet em banda larga e o acesso a outras tecnologias terá na produtividade 

e na capacidade concorrencial das empresas; a nível social, o contributo para a 

minimização da info-exclusão e do fosso digital; e a nível cultural, o contributo para 

um mais rápido e abrangente acesso à informação. Esta posição é também partilhada 

pela VODAFONE e pela GSMA, que destaca ainda os benefícios para o ambiente, 

pela redução das estações de base a serem utilizadas. 

 

A MEDIA CAPITAL considera que a crescente utilização da Internet móvel irá 

acelerar o processo de convergência e que tal irá ter reflexos nos operadores de 

telecomunicações, nos fabricantes de equipamentos e nos produtores de conteúdos. 

 

Para a entidade que solicitou confidencialidade a banda larga móvel é uma 

oportunidade para o crescimento da indústria das telecomunicações, para os 

utilizadores finais pelas suas várias possibilidades, e para os operadores de rede 

devido ao seu rácio custo/beneficio. Em complemento, refere ainda o impacto que a 

aplicação de serviços como o e-commerce, o teletrabalho e teleconferências terão no 

ambiente e na redução de CO2. 

 

26. Que largura de banda considera necessária para este tipo de aplicações a curto, 

médio e longo prazo? Fundamente p.f.. 

 

No âmbito desta questão, a GSMA, o GRUPO PT e a VODAFONE identificam 72 

MHz (faixa 790-862 MHz) para banda larga a curto prazo, apontando para 100 MHz a 

médio/longo prazo como sendo o espectro ideal. 

 

A ALCATEL-LUCENT também refere os mesmos 72 MHz para aplicações de acesso 

móvel / fixo a curto e médio prazo, salientando adicionalmente que a comunidade 
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móvel previa a necessidade de mais 100 MHz; a longo prazo defende a necessidade de 

mais espectro. 

 

A GSMA, a VODAFONE e a SONAECOM especificam, por outro lado, que o 

espectro mínimo por operador a curto prazo deverá ser 2x10 MHz e a médio prazo 

2x20 MHz, acrescentando a VODAFONE e a SONAECOM que com 2x20 MHz se 

extrai o potencial completo da tecnologia LTE. 

 

A NOKIA refere que larguras de banda de 10 MHz abaixo de 1 GHz poderão ser 

suficientes, mas que acima de 1 GHz, ou em hot spots, poderão ser necessárias 

larguras de banda até 100 MHz. 

 

A entidade que solicitou confidencialidade refere 10 MHz como a largura de banda 

adequada, sujeito ao espectro que venha a ser disponibilizado e ao espaçamento 

duplex requerido. Esta entidade refere a dificuldade acrescida de Portugal, resultante 

do espectro 822-862 MHz se destinar à televisão digital terrestre. 

 

A SIC aponta para uma largura de banda adequada para suportar os novos serviços e 

as novas necessidades dos consumidores, sem quantificar.  

 

A MEDIA CAPITAL considera que o espectro necessário está relacionado com o 

número de utilizadores, com os débitos binários oferecidos e com as ―taxas de 

contenção‖. A título de exemplo refere 2 blocos de 30 MHz, com canais de 5 MHz. 

 

A CABOVISÃO considera que a repartição de frequências entre as várias utilizações 

possíveis tem de ser precedida de uma análise técnica cuidada e tecnologicamente 

neutra. 

 

27. De acordo com o relatório CEPT 22 será virtualmente impossível, tendo em 

conta o nível de interferências produzido pelas entradas digitais do GE06, que 

um país comece a utilizar esta sub-faixa para aplicações móveis, sem o acordo 

dos países vizinhos. Nestas circunstâncias, considera que em Portugal a sub-faixa 

790-862 MHz deve ser disponibilizada para aplicações móveis de banda larga, 

independentemente da sua disponibilização nos países vizinhos? 

 

Em relação a esta questão a RTP e a SIC consideram que nestas circunstâncias a sub-

faixa 790-862 MHz não deve ser disponibilizada para aplicações móveis de banda 

larga, pois o aparecimento de interferências não respeitaria os direitos e legítimos 

interesses dos consumidores. 

 

A APR/ARIC considera que a decisão mais acertada é reservar, por enquanto, todo o 

espectro disponível a partir de 2012 para a radiodifusão. 

 

A ALCATEL-LUCENT considera que o fornecimento de aplicações móveis nesta 

sub-faixa seria muito difícil caso os países vizinhos implementassem estritamente o 

estabelecido no plano GE-06.  

 

Por outro lado, a APRITEL, a GSMA, a SONAECOM e a VODAFONE defendem 

que a sub-faixa 790-862 MHz deve ser disponibilizada para aplicações móveis de 
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banda larga tão cedo quanto possível, pois a harmonização do espectro é um factor 

essencial para o sucesso da implementação dos serviços e quanto mais cedo a sub-

faixa for disponibilizada, mais cedo os operadores interessados poderão confirmar os 

seus planos de investimento neste tipo de redes. A SONAECOM e a VODAFONE 

consideram ainda que a coordenação internacional será fundamental para assegurar a 

necessária compatibilidade na fronteira entre os serviços móveis num país e serviços 

de radiodifusão no país vizinho, posição igualmente defendida pela entidade que 

solicitou confidencialidade, que também considera que esta sub-faixa deve ser 

disponibilizada para aplicações móveis. 

 

Também a ONITELECOM e o GRUPO PT defendem a coordenação entre países 

vizinhos, pois esta tem conduzido a soluções em que a utilização do espectro é 

eficiente e os riscos de interferências são controlados. No entanto, o GRUPO PT 

considera que a decisão de disponibilização da sub-faixa 790-862 MHz deve aguardar 

pelos resultados dos estudos efectuados no âmbito do grupo TG4 da CEPT, devendo 

as conclusões da Opinião do RSPG ser avaliadas no contexto nacional, ibérico e 

europeu. 

  

A MEDIA CAPITAL admite que caso Espanha disponibilize a sub-faixa para 

aplicações móveis de banda larga, a posição a adoptar por Portugal não possa 

funcionar como um entrave à harmonização da sub-faixa a nível europeu, desiderato 

que é tão caro à Comissão Europeia. 

 

A NOKIA acredita que todos os países europeus irão disponibilizar esta sub-faixa 

para IMT a partir de determinada data, sendo que uma aproximação de datas facilitará 

a coordenação transfronteiriça. 

 

28. Caso esta disponibilização aconteça antes de 9 de Dezembro de 2023, tal facto 

obrigará que as redes de TDT em funcionamento na sub-faixa em questão, 

alterem os respectivos canais radioeléctricos. Qual antevê ser o potencial impacto 

de tal transição e de que forma se poderá minimizar o mesmo? 

 

O GRUPO PT, a MEDIA CAPITAL, a RTP e a SIC consideram que a alteração dos 

canais radioeléctricos terá um impacto negativo e criará dificuldades acrescidas à 

implementação da TDT em Portugal, podendo potenciar negativamente a preparação 

para o switch-off. São referidas implicações negativas ao nível do planeamento da 

rede, ao nível dos filtros e dos combinadores e ao nível dos sistemas radiantes, não só 

pelos elevados custos que estas alterações acarretam, mas também pelas possíveis 

paragens prolongadas de fornecimento do serviço durante a fase de execução destes 

trabalhos, o que terá reflexos negativos nos prazos associados à implementação da 

rede. A necessidade dos consumidores sintonizarem novamente os seus receptores 

para os novos canais, terá também um impacto negativo na adesão à TDT. No entanto 

e para o GRUPO PT a questão não está só em saber se a disponibilização ocorre antes 

ou depois de 9 de Dezembro de 2023 mas, e acima de tudo, em saber de que lado está 

o interesse público nacional e como é que se maximizam os benefícios globais. 

 

A ALCATEL-LUCENT considera que antes do switch-off será provavelmente muito 

difícil alterar os canais radioeléctricos das redes de TDT, mas que após o mesmo 
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deverá ser possível alterá-los para canais inferiores ao canal 61, por forma a tornar 

viável a utilização da sub-faixa 790-862 MHz por outros serviços antes de 2023. 

 

Também a SONAECOM considera que a disponibilização da sub-faixa 790-862 MHz 

para outros serviços apenas em 2023, não deve sequer ser colocada como cenário, sob 

pena de Portugal se atrasar irrecuperavelmente no desenvolvimento dos serviços 

móveis, colocando em causa os benefícios para o país decorrentes do facto de ter, 

como tem hoje, um mercado de serviços móveis de vanguarda. 

 

A VODAFONE e a entidade que solicitou confidencialidade apesar de reconhecerem 

os desafios que a libertação da sub-faixa 790-862 MHz para serviços móveis coloca 

ao ICP-ANACOM, consideram que não se deve, no entanto, descurar as vantagens 

resultantes da utilização harmonizada deste espectro para a sociedade e economia 

portuguesa, as quais justificam, sem qualquer dúvida as dificuldades e esforços a 

empreender. Reconhecendo que estas alterações não serão isentas de custos, é 

convicção de ambas que estes serão sempre bastante inferiores aos que resultarem de 

um cenário em que a implementação da TDT seja feita nesta sub-faixa e revista 

somente em 2023. Consideram ainda que a situação portuguesa relativamente ao 

espectro do dividendo digital é bastante semelhante à do Reino Unido e que após uma 

análise económica exaustiva, o respectivo regulador concluiu que os custos de libertar 

toda a sub-faixa seriam modestos quando comparados com os benefícios obtidos. A 

VODAFONE acredita que um estudo semelhante para o canal 67 em Portugal obteria 

as mesmas conclusões, demonstrando ser tecnicamente exequível a alteração dos 

canais radioeléctricos, retirando a TDT do canal 67. 

 

A APRITEL considera que o ICP-ANACOM terá que definir e avançar com as acções 

necessárias que permitam aos operadores nacionais virem a dispor de espectro 

harmonizado para promoverem a evolução dos serviços de comunicações electrónicas 

sem fios. 

 

A ONITELECOM considera limitador o facto de a sub-faixa 790-862 MHz estar 

parcialmente atribuída à utilização por sistemas de TDT até 2023, deixando apenas 

quatro canais não consignados para outras aplicações. O espectro ainda livre nesta 

faixa deveria ser atribuído a sistemas alternativos de acesso de banda larga num prazo 

mais curto, com o objectivo de incentivar a competitividade neste mercado de 

serviços. Seria desejável que esta sub-faixa fosse progressivamente libertada da TDT 

assim que se concluir o switch-off, permitindo a sua utilização para sistemas 

alternativos logo que possível. 

 

Quanto à forma de minimizar o impacto desta transição, o GRUPO PT considera que 

este será menor caso a alteração de canais seja efectuada numa fase em que a adesão à 

TDT não seja ainda muito grande, pelo que caso a disponibilização da sub-faixa 

venha a ocorrer antes de 9 de Dezembro de 2023, a decisão deve ser tomada o mais 

depressa possível e com o seu envolvimento, em face do calendário e dos planos 

estabelecidos para a transição do analógico para o digital. Esta decisão deve ser 

acompanhada de um novo plano de canais radioeléctricos e de um período de 

transição para os emissores já instalados, caso necessário, devendo ser também 

acompanhada de disposições que garantam a compensação por perdas sofridas e 

custos de mudança. 
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A MEDIA CAPITAL considera que para minimizar as necessidades de alteração nas 

antenas de emissão e nos sistemas de recepção, as frequências a atribuir para a TDT 

deverão ser tão próximas quanto possível das que se encontram em funcionamento. 

Afirma ainda que não aceita suportar os custos associados a esta alteração, referindo 

que o RSPG adoptou a posição de recomendar que os Estados-Membros que 

pretendam implementar serviços fixos ou móveis deverão estabelecer mecanismos 

que assegurem que os custos das medidas necessárias para minimizar ou contrariar 

esses efeitos sejam suportados por aqueles que beneficiarão de tais modificações. 

 

A ONITELECOM considera que a adopção de uma calendarização para esta migração 

e de objectivos estratégicos claros por parte do Regulador dariam ao mercado os 

sinais necessários para a preparação atempada de investimentos em sistemas 

alternativos, com vista à disponibilização de ofertas concorrenciais de serviços 

avançados de comunicações electrónicas. Permitiria também ao operador de TDT o 

adequado tempo de preparação para a migração para outros canais radioeléctricos já 

consignados para esse fim noutras sub-faixas do espectro. 

 

A SONAECOM considera ser fundamental desde já definir e salvaguardar os 

mecanismos de atribuição de frequências nas licenças emitidas e nas que venham a ser 

emitidas. Assim, a transição será suave, se os titulares das licenças forem informados 

das necessidades de atribuição e estes se equiparem com equipamentos de rede que 

permitam a configuração de outro(s) canal(is) radioeléctrico(s) sem grandes impactos 

técnicos e financeiros. Considera igualmente que a definição de requisitos para os 

equipamentos e rede de recepção dos consumidores finais que seja compatível com 

toda a banda do UHF poderá no futuro minimizar os eventuais custos de migração de 

frequências e que o regulador deverá encarar desde já a necessidade de rearranjo das 

frequências atribuídas à TDT, tendo em vista a disponibilização de espectro para os 

serviços móveis em linha com as opções que vierem a ser tomadas na maioria dos 

países. 

 

A VODAFONE considera que, quanto mais rapidamente forem tomadas, pelo ICP-

ANACOM, as acções necessárias à libertação da sub-faixa em questão, 

significativamente menor será o impacto de tal alteração. Será assim fulcral que as 

entidades responsáveis procurem, desde já desencadear as necessárias diligências quer 

junto dos países vizinhos, para acautelar a respectiva harmonização, quer a nível 

nacional no sentido de alterar os canais radioeléctricos atribuídos às redes de TDT, 

beneficiando assim o país em plenitude das vantagens económicas e sociais que 

resultam de uma atribuição da sub-faixa 790-862 MHz aos serviços de banda larga 

móvel. 

 

29. Neste contexto, considera que deverá ser atribuído espectro para utilização 

exclusiva deste tipo de aplicações [equipamentos de pequena potência]? Quais as 

razões? Em que faixa? Que largura de banda considera necessária? Fundamente 

p.f.. 

 

A SIC, a VODAFONE e a ONITELECOM manifestaram posição favorável a uma 

atribuição de espectro para equipamentos de pequena potência em regime de 

exclusividade. 
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A SIC destaca o impacto socioeconómico para justificar a atribuição de espectro para 

utilização exclusiva, enquanto a VODAFONE faz algumas considerações sobre as 

condições de atribuição, que na sua opinião não devem comprometer a alocação de 

espectro com capacidade suficiente para a prestação de serviços de banda larga móvel 

harmonizada com o resto da Europa. Para além disso entende que o processo de 

atribuição deve ser transparente, não discriminatório, economicamente eficiente, e 

deve salvaguardar a capacidade necessária para a oferta de serviços de banda larga 

móvel e radiodifusão televisiva, minimizando a possibilidade de ocorrência de 

interferências na prestação dos mesmos. 

 

A ONITELECOM considera que o risco de interferência no funcionamento destes 

sistemas poderá impedir a adopção e o desenvolvimento de aplicações inovadoras e 

socialmente relevantes. Por outro lado, e uma vez que actualmente os dispositivos de 

RFID funcionam tipicamente na faixa dos 2,4 GHz, de acordo com a norma 802.11b/g 

(Wi-Fi), com larguras de banda de cerca de 125 kHz, defende que a adopção da faixa 

UHF poderia levar a reduções substanciais de preço destes dispositivos e contribuir 

para a sua massificação. 

 

A RTP e a APIMPRENSA manifestaram posição desfavorável a uma atribuição de 

espectro em regime de exclusividade. 

A RTP é contrária à atribuição de espectro por entender que estes equipamentos 

podem provocar interferência prejudicial, enquanto a APIMPRENSA entende não ser 

necessária qualquer atribuição dada a capacidade de especificação destes 

equipamentos para operação numa base de não interferência e não protecção. 

 

A entidade que solicitou confidencialidade também não é favorável, de momento, à 

atribuição de espectro em regime de exclusividade a equipamentos de pequena 

potência, recomendando a realização de um estudo prévio antes de se proceder à 

reserva de espectro específico. 

 

A MEDIA CAPITAL considera que se deve aguardar pelas análises de 

compatibilidade, entre a radiodifusão digital e os sistemas bidireccionais, actualmente 

em curso, por forma a garantir que não ocorrerão interferências. 

 

30. Neste contexto, considera que deverá ser atribuído espectro para utilização 

exclusiva deste tipo de aplicações [PPDR]? Quais as razões? Em que faixa? Que 

largura de banda considera necessária? Fundamente p.f.. 

 

A SIC, a VODAFONE, a ONITELECOM, a SONAECOM e a RTP manifestaram 

posição favorável a uma atribuição de espectro para os sistemas de Segurança para 

Emergências Civis e Desastres Naturais (PPDR) em regime de exclusividade. 

 

Para a SIC faz sentido a atribuição de espectro para utilização exclusiva deste tipo de 

aplicações devido à sua utilidade pública. 

 

A VODAFONE concorda com a proposta do ETSI de atribuição de frequências para 

PPDR. Defende a obtenção de coberturas mais alargadas para chegar a áreas remotas, 

como por exemplo zonas montanhosas e zonas de baixa densidade populacional, 

como forma de minimizar o investimento necessário à implementação destes sistemas. 
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Para a ONITELECOM haverá vantagens na adopção de uma faixa comum europeia 

para suportar redes e sistemas de segurança e emergência, como forma de assegurar 

maior eficiência, compatibilidade de equipamentos e redução de custos. 

 

A SONAECOM considera que a tecnologia digital utiliza espectro de forma muito 

eficiente e entende que o dividendo digital deverá ser atribuído para os diversos 

serviços, nos quais inclui os sistemas de segurança para emergências civis e desastres 

naturais, sublinhando não dever contudo ser favorecida nenhuma utilização em 

particular. 

 

Para a RTP os sistemas de segurança para emergências civis e desastres naturais são 

uma responsabilidade que cabe à sociedade civil assegurar. 

 

Em relação à faixa onde deve ser atribuído o espectro, apenas a VODAFONE 

manifestou preferência por uma atribuição no limite inferior da faixa 470-862 MHz. 

 

Ao invés, o GRUPO PT, a ALCATEL-LUCENT e a entidade que solicitou 

confidencialidade manifestaram posição desfavorável a uma atribuição de espectro 

para PPDR em regime de exclusividade na faixa 470-862 MHz. 

 

O GRUPO PT, apesar de defender a atribuição de espectro em regime de 

exclusividade para sistemas PPDR, entende que a mesma se deve processar com base 

em critérios que garantam a racionalidade, eficiência e complementaridade, devendo 

tais sistemas funcionar de forma integrada com sistemas SIRESP, que não funcionam 

nesta faixa (470-862 MHz).  

 

A ALCATEL-LUCENT considera que no contexto europeu não é provável que seja 

alocado espectro para PPDR na faixa 470-862 MHz. 

 

A entidade que solicitou confidencialidade indica que a atribuição espectro adicional 

para comunicações móveis públicas de banda larga, possibilitará a introdução de 

qualquer serviço com base em conectividade de banda larga, bem como serviços de 

emergência, sem necessidade de atribuição de espectro dedicado para tais serviços.  

 

A MEDIA CAPITAL repete os seus comentários efectuados em relação à questão 

anterior. 

 

31. Que evolução prevê na utilização destes equipamentos em Portugal [PMSE]? 

Considera vantajosa a atribuição de espectro para utilização exclusiva deste tipo 

de aplicações? Em que faixa? Que largura de banda considera necessária? 

Fundamente p.f..  

 

No que diz respeito à evolução na utilização dos equipamentos para a produção de 

programas e eventos especiais (PMSE) o GRUPO PT, a SIC, a MEDIA CAPITAL e a 

RTP prevêem que a utilização dos mesmos venha a crescer em Portugal e como tal 

consideram vantajosa a atribuição de espectro para utilização exclusiva deste tipo de 

equipamentos.  
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A APIMPRENSA não considera vantajosa a atribuição exclusiva para este tipo de 

aplicações, dado que pode interferir e conflituar com os direitos de acesso a eventos e 

programas especiais pelos Órgãos de Comunicação Social e distorcer ainda mais a 

actual situação de concorrência para a cobertura destes eventos.  

 

Em relação à identificação da faixa para os PMSE, a VODAFONE salienta a 

conclusão do ECC de Março de 2009 sobre a utilização da faixa de separação entre o 

uplink e o downlink (na canalização FDD) da sub-faixa 790-862 MHz pelos 

microfones sem fios, realçando que a mesma irá garantir espectro exclusivo para 

PMSE em Portugal de forma harmonizada com a maior parte dos países europeus. 

 

O GRUPO PT considera que a utilização dos equipamentos PMSE deveria estar 

afastada da sub-faixa 790-862 MHz. 

 

A MEDIA CAPITAL salienta que deverá ser garantido, em simultâneo, que as 

frequências e tecnologias a considerar são suportadas pelos fabricantes de 

equipamentos. 

 

A RTP considera que deverá ser atribuído espectro nas mesmas faixas que 

actualmente são utilizadas por este tipo de equipamentos. 

 

No que diz respeito à largura de banda necessária, a RTP salienta que a mesma deverá 

ser maior do que a actual de modo a permitir o licenciamento de todos os 

equipamentos em funcionamento numa determinada ocasião e a nível nacional, 

enquanto o GRUPO PT indica que uma reserva da ordem dos 8MHz será suficiente.  

 

32. Qual considera ser o estado actual do desenvolvimento destas tecnologias 

[sistemas de rádio cognitivos]? Que condições considera deverem ser cumpridas 

de forma a permitir a sua utilização? Fundamente p.f.. 

 

Em relação ao estado actual de desenvolvimento de sistemas de rádio cognitivos, o 

GRUPO INFORMAL indica que existem no mercado dispositivos de rádio cognitivos 

para algumas aplicações. Refere ainda que estes dispositivos podem evitar causar 

interferências prejudiciais nas utilizações dos serviços incumbentes através da 

definição de parâmetros operacionais para garantir que os dispositivos sem fios 

utilizem a banda eficientemente e mediante o emprego de uma ou mais das seguintes 

tecnologias cognitivas: geolocalização, spectrum sensing (listen before talk- LBT) e 

sinais de controlo. 

 

A ALCATEL-LUCENT considera que os trabalhos nestes sistemas passaram já da 

fase inicial, encontrando-se a normalização destes sistemas já em andamento quer no 

IEEE, quer no ETSI. Refere, igualmente, que estão a ser investigados num comité 

técnico do ETSI os modelos de dados e o mecanismo de Canal Piloto Cognitivo 

(CPC). Considera, ainda, que não parecem ser necessárias alterações regulamentares 

aos esquemas de detecção de espectro, referindo que foi criada no âmbito do WG SE 

uma Equipa de Projecto para definir os requisitos técnicos e operacionais para 

operação de rádios cognitivos nos white spaces na faixa de radiodifusão em UHF 

(470-790 MHz), para garantir a protecção dos sistemas/serviços de rádio actuais e 
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investigar a consequente quantidade espectro potencialmente disponível como white 

space. 

 

O GRUPO PT considera que não estão reunidas condições que permitam a utilização 

da faixa 470-862 MHz para potenciar a utilização dos denominados white spaces, 

referindo os trabalhos de preparação para a discussão deste tema na WRC-11. 

Recomenda ainda a promoção de estudos para identificar quais as aplicações que 

podem partilhar espectro, com quantificação dos ganhos de eficiência espectral e 

ganhos económicos. É favorável à realização de ensaios com este tipo de sistemas em 

faixas de espectro do dividendo digital que venham eventualmente a ser identificadas 

e reservadas para a realização de testes com equipamentos e/ou sistemas 

desenvolvidos com novas tecnologias e ensaio de soluções inovadoras. 

 

A RTP indica que deve existir a garantia de que sejam efectuados estudos suficientes 

antes de se passar a uma possível aplicação, para que não surjam interferências com a 

sua utilização. 

 

A VODAFONE considera, à semelhança da entidade que solicitou confidencialidade, 

que esta tecnologia se encontra numa fase muito inicial de desenvolvimento, sendo 

ainda cedo para se poder definir com total clareza as condições que devem ser 

cumpridas para permitir tal utilização. Indica que se tem observado nos EUA algum 

interesse na implementação desta tecnologia mas, refere que os testes para sistemas 

cognitivos realizados pela FCC, para além de não terem tido sucesso significativo, 

não são relevantes para a Europa. A VODAFONE é ainda de opinião que quando a 

tecnologia para sistemas cognitivos se encontrar mais madura, o ICP-ANACOM 

deverá considerar apenas a autorização de sistemas que usem uma base de dados 

contendo referências sobre os restantes utilizadores do espectro. 

 

A MEDIA CAPITAL repete os seus comentários efectuados em relação à questão 29, 

para onde se remete. 

 

33. Que outras aplicações, serviços e tecnologias em concreto considera ou antevê 

susceptíveis de se suportarem nas faixas de frequências do dividendo digital? 

 

O GRUPO PT, a ONITELECOM e a SONAECOM não identificam outras aplicações, 

serviços e tecnologias a suportar nas faixas de frequências do dividendo digital para 

além das já identificadas no documento da consulta. A SONAECOM, contudo, 

salienta a necessidade de salvaguardar espectro para desenvolver a inovação 

tecnológica e de serviços. 

 

A VODAFONE reitera a defesa dos serviços relacionados com o acesso à Internet em 

banda larga móvel e os referentes à radiodifusão.  

 

A RTP considera que o desenvolvimento de aplicações, serviços e tecnologias será 

mais relevante após maior disseminação da TDT na população portuguesa. 

 

A entidade que solicitou confidencialidade reforça que a disponibilização de parte do 

espectro do dividendo digital a comunicações móveis permite a disponibilização de 

banda larga a todos e em qualquer lugar, sem limitação do tipo de serviços a oferecer. 
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34. Considera desejável que venham a ser autorizados testes-piloto de longo prazo de 

tecnologias e serviços utilizando espectro do dividendo digital? Nalguns domínios 

em concreto? 

 

O GRUPO PT, a SIC, a ALCATEL-LUCENT, a VODAFONE, a ONITELECOM, a 

SONAECOM, a RTP e a ZON consideram desejável que sejam autorizados testes-

piloto de longo prazo de tecnologias e serviços utilizando espectro do dividendo 

digital.  

O GRUPO PT considera importante avaliar a possibilidade de reservar espectro do 

dividendo digital para a realização de testes com aplicações tecnologicamente 

inovadoras.  

A SIC considera fazer sentido autorizar testes-piloto de longo prazo, desde que a 

ocupação espectral dessas tecnologias e serviços não seja excessiva. 

A ALCATEL-LUCENT também defende testes extensos de tecnologia / serviços no 

espectro do dividendo digital, embora sob âmbito e condições controladas. 

A VODAFONE manifesta-se interessada em realizar ela própria testes-piloto de 

banda larga móvel utilizando o espectro do dividendo digital. 

A ONITELECOM considera desejável a realização de testes para sistemas BWA 

suportando aplicações fixas, móveis e nomádicas em sub-faixas onde vierem a estar 

disponíveis equipamentos.  

A SONAECOM defende ser de interesse nacional autorizar testes piloto de 

tecnologias e serviços no espectro do dividendo digital. Acrescenta que considera 

necessário garantir a publicitação das autorizações concedidas pelo ICP-ANACOM, 

referindo o período de tempo, o propósito dos testes, a identidade dos requerentes e o 

âmbito geográfico. 

A RTP argumenta que a realização de testes-piloto poderão ajudar a identificar o 

potencial interesse de cada uma das utilizações nas diferentes áreas, devendo ter 

âmbito e período de execução bem definidos, para poderem ser acompanhados por 

eventuais comissões de acompanhamento a criar, evitando que a ocupação do espectro 

passe a definitiva. 

A ZON considera a realização de testes-piloto de tecnologias e serviços, utilizando 

espectro do dividendo digital, uma iniciativa extremamente relevante. 
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III. ENTENDIMENTO DO ICP-ANACOM 

 

A conclusão mais consentânea a retirar do presente processo de consulta é a de que o 

mercado é de opinião que o dividendo digital constitui uma oportunidade de criação de 

riqueza para o país e de correcção do designado ―fosso digital‖. Assumido pela maioria 

dos respondentes como um potencial contributo para a coesão nacional e para o impulso 

da economia, tanto no plano interno como no plano internacional, uma adequada 

utilização do dividendo digital é vista como potenciadora do aparecimento de novos 

serviços e de soluções inovadoras a melhores preços, e consequentemente, é considerada 

factor relevante para o desenvolvimento da sociedade de informação. 

 

Parte do mercado reconhece igualmente o potencial impacto do dividendo digital no 

plano social e cultural, sendo esta oportunidade vista, neste contexto, como um 

instrumento importante para a política do audiovisual e da comunicação e como um 

factor de promoção da liberdade de expressão, do pluralismo e da diversidade. 

 

De forma mais ou menos explícita as entidades que responderam à consulta reconhecem 

benefícios na utilização harmonizada do espectro relativo ao dividendo digital ou pelo 

menos em relação a uma parte do mesmo, embora tendam a discordar da sua 

obrigatoriedade, de forma a poderem ser devidamente consideradas as especificidades de 

cada Estado-Membro neste domínio. 

 

Embora nem todas as entidades convirjam quanto à amplitude de uma eventual 

harmonização, grau de intervenção comunitário e serviços envolvidos, não deixam de ser 

reconhecidas pelos respondentes as consequências positivas de uma tal harmonização, 

nomeadamente: i) as economias de escala ao nível dos equipamentos da rede e terminais 

(mais relevante ainda em países menos populosos) com impacto positivo no seu custo; ii) 

o melhor desempenho das funcionalidades dos equipamentos; iii) a minimização de 

interferências no uso do espectro entre Estados-Membros e entre estes e países terceiros; 

iv) a maior interoperabilidade/compatibilidade dos serviços (fundamental em serviços 

com roaming). Tais consequências positivas são entendidas como permitindo maximizar 

a eficiência da utilização do espectro, potenciando, numa perspectiva económica e social, 

mais benefícios para os consumidores. 

 

Quanto à identificação de faixas de frequências potencialmente susceptíveis de utilização 

harmonizada a sub-faixa 790-862 MHz é alvo de especial referência, por parte dos 

respondentes. 
 

Resulta igualmente claro do presente processo de consulta que a maioria dos 

respondentes é a favor de uma utilização homogénea do dividendo digital em todo o 

território nacional, dado considerarem que esta beneficia tanto a coordenação nacional e 

internacional, como a articulação entre os vários operadores e serviços, permitindo uma 

utilização optimizada do espectro. Esta posição tem a concordância de princípio do ICP-

ANACOM.  

 

No que respeita à implementação dos princípios da neutralidade tecnológica e de 

serviços na atribuição de espectro, regista-se que esta não é matéria consensual entre os 

respondentes. Se, por um lado, se verifica algum apoio no sentido de se adoptarem 
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princípios de neutralidade tecnológica e de serviços, houve um conjunto de entidades que 

mantém uma posição de não flexibilizar as tecnologias e/ou os serviços a implementar 

porque em linhas gerais entendem que estas medidas levariam ao aparecimento de 

interferências, a uma utilização fragmentada do espectro e, nas faixas atribuídas ao 

serviço de radiodifusão, essa medida traduzir-se-ia num risco desproporcionado para a 

promoção da diversidade cultural e linguística dos meios de comunicação social. 

 

A este propósito, recorda-se que o ICP-ANACOM tem especiais atribuições quanto à 

garantia da neutralidade tecnológica da regulação nos termos previstos no n.º 8 do artigo 

5º da LCE, competindo-lhe também implementar o princípio do uso do espectro em 

condições de neutralidade e de flexibilidade de acordo com as Decisões da CE, 

nomeadamente considerando os estudos realizados pela CEPT para as faixas 

identificadas como WAPECS. Reconhece ainda esta Autoridade a relevância da 

definição do enquadramento aplicável ao regime do comércio secundário de espectro (já 

consagrado na Lei n.º 5/2004) e do aperfeiçoamento do regime de transmissão dos 

direitos de utilização de frequências, os quais se encontram em fase de desenvolvimento 

e serão oportunamente submetidos a consulta pública.  

 

Em matéria de processo de selecção, algumas entidades manifestaram a sua preferência 

pelo concurso público, sendo que outras não especificam o modelo mas salientam que 

este deverá ser transparente e não discriminatório e assegurar a igualdade nas condições 

de participação de todos os concorrentes. Sobre esta matéria o ICP-ANACOM irá em 

sede própria e recorrendo aos habituais mecanismos de consulta, definir o procedimento 

a adoptar, o qual deverá ser inequivocamente transparente.  

 

No que se refere à televisão de alta definição, apesar da maioria das entidades que se 

pronunciaram sobre esta questão reconhecerem que deve ser assegurada a possibilidade 

do seu desenvolvimento assente em radiodifusão digital terrestre, as respostas não são 

coincidentes quanto aos valores de largura de banda que sugerem dever ser reservados 

para o efeito. Quanto ao calendário, os operadores de televisão são unânimes em 

considerar que assim que possível, nomeadamente após o switch-off, lhes deverá ser dada 

oportunidade para emitirem os seus serviços de programas em alta definição, o que 

merece a concordância de princípio do ICP-ANACOM na perspectiva da utilização do 

espectro radioeléctrico, acauteladas questões técnicas que se possam vir a colocar. 

 

Quanto aos formatos de emissão que requeiram larguras de banda superiores, 

nomeadamente Ultra HDTV ou tridimensional, parece haver um entendimento, 

nomeadamente por parte das entidades mais directamente envolvidas na actividade de 

televisão, de que não deverão ser tomadas medidas em relação ao espectro que, 

futuramente, impeçam os operadores de televisão de desenvolver estes novos serviços. 

 

Relativamente à afectação de frequências do dividendo digital para o serviço de televisão 

móvel, em modo broadcast, a maioria dos respondentes considera que se deve 

disponibilizar, quanto antes e por concurso público, uma cobertura radioeléctrica para a 

prestação deste serviço, a ser partilhada por todos os operadores interessados. Quanto à 

tecnologia a utilizar, a opinião dos respondentes divide-se entre a obrigatoriedade de 

utilização da norma DVB-H e a adopção de um princípio de neutralidade tecnológica. 
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Já no que se refere aos serviços de televisão de âmbito regional ou local, as respostas 

recebidas, não permitem retirar uma conclusão inequívoca sobre a afectação de espectro 

adicional para este tipo de coberturas. 

 

No âmbito das questões efectuadas em relação à radiodifusão sonora digital, as respostas 

recebidas não permitem também retirar grandes ilações, quer quanto ao espectro a 

reservar, quer quanto ao futuro das tecnologias T-DAB, DAB-IP ou T-DMB, afigurando-

se no entanto, que a atribuição de algumas das redes planeadas a grupos de comunicação 

social, poderá ser eventualmente, uma solução para viabilizar este serviço. 

 

A possibilidade de atribuição de parte do dividendo digital para aplicações móveis de 

banda larga foi a matéria que mereceu, inequivocamente, a maior participação e interesse 

dos respondentes. 

 

A maioria dos respondentes, apesar de reconhecer os desafios que tal medida acarretará, 

defende a atribuição, tão cedo quanto possível, da sub-faixa 790-862 MHz para 

aplicações móveis de banda larga. Registe-se que esta atribuição é defendida pela 

maioria dos respondentes, mesmo na eventualidade de Espanha continuar a utilizar esta 

sub-faixa para o serviço de radiodifusão, sendo neste caso a coordenação internacional 

apontada como fundamental para assegurar a necessária compatibilidade nas zonas 

fronteiriças. 

 

Neste contexto, a maioria dos respondentes considera que os benefícios resultantes da 

afectação da sub-faixa 790-862 MHz repercutir-se-ão na sociedade e na economia 

nacionais permitindo, designadamente, uma maior cobertura do acesso à Internet em 

banda larga nas zonas rurais, devido ao menor número de estações de base a instalar, em 

comparação com outras faixas actualmente utilizadas. O acesso a aplicações de banda 

larga através destas frequências, entendem, será um instrumento de info-inclusão, 

minimizando o fosso digital, permitindo ao mesmo tempo que Portugal se mantenha na 

linha da frente do mercado de serviços móveis. 

 

Contra a atribuição da referida sub-faixa a aplicações móveis de banda larga manifestam-

se as entidades ligadas ao sector da radiodifusão, embora uma delas reconheça que será 

muito difícil que Portugal adopte uma posição que possa constituir um entrave à 

harmonização da sub-faixa a nível europeu. 

 

Ainda neste domínio, vários são os respondentes que referem o estudo elaborado pela 

Spectrum Value Partners, o qual pretende demonstrar o ganho que se obterá pela 

atribuição de parte do espectro aos serviços móveis, por comparação com o benefício 

alcançado caso se opte pela sua afectação ao serviço de radiodifusão. 

 

A este respeito, o ICP-ANACOM realça que desde o lançamento da presente consulta até 

ao presente, vários foram os países europeus que decidiram disponibilizar a sub-faixa 

790-862 MHz para serviços de comunicações electrónicas de banda larga, de acordo com 

os princípios WAPECS, nomeadamente a Dinamarca, o Reino Unido e à luz das 

propostas apresentadas pelo respectivo Governo, tudo indica que Espanha venha a tomar 

decisão idêntica, o que naturalmente assume maior impacte numa decisão que Portugal 

venha a tomar neste domínio. Realça-se também que se perspectiva que mais países 

europeus venham a tomar decisão idêntica, reforçando cada vez mais uma harmonização 
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de facto a nível europeu quanto a esta sub-faixa, pelo que se começa a desenhar uma 

tendência generalizada da sua atribuição para aplicações móveis de banda larga – agora 

também em Espanha – facto que deverá ser particularmente ponderado numa decisão 

final sobre esta matéria, nomeadamente quanto aos elevados riscos de isolamento que 

Portugal pode correr neste domínio. Refira-se ainda neste domínio o facto de a Comissão 

Europeia apontar claramente, no processo de consulta pública em curso, para uma 

harmonização a nível europeu desta sub-faixa. Salienta-se ainda o entendimento do 

ERG
10

 de 3 de Junho de 2009 sobre esta matéria, o qual apoia a opinião preliminar do 

RSPG
11

 de 13 de Maio de 2009 e reconhece que o calendário de implementação, no que 

se refere à harmonização, nos diferentes Estados Membros irá depender das 

circunstâncias nacionais.  

 

O ICP-ANACOM, na sequência do presente procedimento de consulta e tendo em 

consideração os desenvolvimentos comunitários que se perspectivam irá, em sede 

própria face ao enquadramento jurídico vigente, tomar posição formal sobre a matéria, 

antevendo-se que tal posição seja no sentido de disponibilizar esta sub-faixa para 

serviços de comunicações electrónicas de banda larga, de acordo com os princípios 

WAPECS.  

 

Nesta perspectiva, refira-se que uma eventual decisão no sentido de disponibilizar a sub-

faixa 790-862 MHz para comunicações electrónicas de banda larga, implicará a alteração 

dos canais radioeléctricos actualmente utilizados pela TDT em Portugal, com eventuais 

impactos na sua implementação. De salientar, no entanto, que esta afectação não 

colocará em causa a possibilidade de desenvolvimento da televisão, nomeadamente 

quanto à possibilidade de implementação de redes de TDT de âmbito de cobertura mais 

restrito e para outros modos de recepção, nomeadamente móvel.  

 

O ICP-ANACOM tem consciência de que o impacto decorrente da implementação de 

uma decisão neste sentido será substancialmente menor, quanto mais cedo essa for 

tomada. 

 

Por último, e quanto às restantes potenciais utilizações do dividendo digital identificadas 

na consulta – e exceptuando a autorização de testes-piloto de longo prazo, que mereceu a 

concordância de todos os respondentes que se pronunciaram sobre o tema e que o ICP-

ANACOM tomará em devida conta na utilização futura do dividendo –, os contributos 

recebidos dividem-se entre reservar ou não espectro em regime de exclusividade para 

estas aplicações, considerando o ICP-ANACOM adequado aguardar pelos 

desenvolvimentos que se venham a verificar a nível europeu e nacional, antes de tomar 

qualquer decisão sobre a matéria. 

                                                           
10

 http://erg.ec.europa.eu/documents/docs/index_en.htm - ERG (09)26 – Digital Dividend: a once in a lifetime 
opportunity for Europe.   
11

 http://rspg.groups.eu.int/ref_doc/index_en.htm - RPSG09-272 

http://erg.ec.europa.eu/documents/docs/index_en.htm
http://rspg.groups.eu.int/ref_doc/index_en.htm

