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Resposta à Consulta Pública sobre o Futuro da TDT – Maio 2014 
 
 

A Associação Portuguesa de Imprensa (APImprensa) representa mais de 400 editores 
de jornais e revistas que anualmente enviam por correio mais de 70 milhões de 
publicações periódicas, livros e outras peças de comunicação, tais como convites para 
assinaturas, faturas de assinaturas e de publicidade, renovações de assinaturas e outro 
expediente habitual nas empresas. 
 
Convém lembrar também que os 400 associados da APImprensa estão espalhados por 
todo o País, contando-se apenas (mas já infelizmente) por algumas dezenas, o número 
de municípios que não dispõem, pelo menos de um jornal local. 
 
Devemos também sublinhar que, embora a maioria das revistas nossas associadas 
estejam sedeadas na Grande Lisboa, um número crescente deste tipo de publicações 
tem vindo a desenvolver-se ao longo dos principais polos urbanos do País, com 
especial relevo para o Algarve. 
 
A APImprensa começa por evidenciar os pontos fundamentais em que se articula a 
presente resposta à consulta pública sobre o Futuro da TDT. 
 
As questões 1, 4, 5 6 e 7 serão respondidas em bloco (Grupo A) e estão diretamente 
relacionadas com impactos no mercado em que as empresas editoras de jornais e 
revistas que representamos se inserem.  
 
São por isso questões e respostas da maior importância. 
 
As questões 2 e 10 serão respondidas em conjunto (Grupo B) e são questões que 
abordam assuntos que não estando diretamente relacionados com a nossa atividade 
podem, no entanto, ter diretamente consequências positivas ou negativas no 
desenvolvimento dessa atividade, dependendo da forma como forem tomadas as 
decisões que lhe estão inerentes.  
 
São questões a exigirem acompanhamento e vigilância por parte da Associação. 
 
As questões 15, 16, 25 e 26 que também constituirão um único texto de resposta 
(Grupo C), versam sobre assuntos que não estando diretamente na esfera das 
preocupações do setor que representamos por, entre outras razões, estarem no 
âmbito de atuação de um regulador, o ICP – Anacom, que não tem competência na 
área da produção de conteúdos, mas que a APImprensa não pode deixar de responder 
na consideração do seu papel ativo na sociedade civil. 
 
A questão nº 22 é considerada de âmbito múltiplo, sendo-lhe aplicada parcialmente os 
considerandos relativos ao Grupo A e os relativos ao Grupo C. Definimo-la por isso 
como uma questão com resposta híbrida. 
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Grupo A – Questões 1, 4, 5, 6 e 7 
 
As condições atuais de mercado obrigam a uma ponderação muito séria e 
aprofundada quanto ao surgimento de novos operadores e de novos serviços de 
programas. 
Em nossa opinião, não é a mesma coisa um novo operador ou um novo serviço de 
programas, na medida em que o primeiro está relacionado com a liberdade de 
Imprensa e o segundo está apenas relacionado com a capacidade de oferta/procura do 
mercado. 
 
Esta questão deveria ser melhor explicitada na consulta pública. 
 
Também a inexistência de dados seguros sobre a evolução do mercado, baseados na 
análise de mercados preferenciais, torna a resposta à pergunta nº 1 praticamente 
impossível. 
 
Quanto aos objetivos de interesse geral, que não podem deixar de ser acautelados, a 
APImprensa considera que numa perspetiva de eficácia de regulação, a questão da 
existência de um 5º canal deve ficar resolvida. 
 
O serviço público de televisão (questão 5) é objeto de um contrato de concessão 
(sobre esta matéria a APImprensa pronunciou-se na respetiva consulta pública e em 
audições parlamentares), defendendo o que se define como uma visão restritiva do 
serviço público, quer quanto ao tipo de serviços de programa a oferecer, quer quanto 
às plataformas ou canais através dos quais são difundidos. 
 
Qualquer aumento ou diversificação do serviço público colidirá com áreas de 
especialização, seja a nível de conteúdos, seja a nível da distribuição, que constituem a 
natural oferta das publicações que representamos. 
 
Sobre a questão 6, as informações que sustentam a presente consulta pública, dão a 
resposta. 
 
O financiamento de que se fala na questão 7, exige níveis de comprometimento que, 
infelizmente, o mercado regional e local não tem conseguido assegurar, pelo que a 
existir tal tipo de serviços de programas – o que contará sempre com um 
acompanhamento e uma análise muito pressionante por parte da APImprensa – 
apenas poderão ser previstos financiamentos públicos ou semi-públicos (autarquias, 
empresas municipais, universidade) ou de grandes empresas nacionais com interesses 
locais. 
 
No que diz respeito à produção de conteúdos, as perto de duas centenas de auto- 
denominadas televisões locais e regionais a operar na web, na esmagadora maioria 
sem qualquer tipo de licenciamento ou regulação, mostram, infelizmente, que o 
figurino de tais emissões regionais ou locais dificilmente poderia corresponder à 
exigência mínima de qualidade, independência e interesse, que se espera da utilização 
de um público, que são as frequências rádioelétricas. 
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Grupo B – Questões 2 e 10 
 
A resposta à questão nº2 retoma a visão que já referimos em relação à questão nº 7 e 
no que diz respeito aos serviços de programas regionais e locais, o assunto versado na 
questão nº 10 merece ainda um outro reparo, resultante da oferta que um operador 
por subscrição fez no sentido de vários produtores de conteúdos locais e regionais 
utilizarem capacidades disponíveis nas plataformas utilizadas por esse operador, para 
a difusão dos seus conteúdos. 
 
Não conhecemos um único caso de êxito ou, pelo menos, complemento ativo que 
justifique os investimentos, que nalguns casos foram feitos para corresponder àquela 
oferta. 
 
Grupo C – Questões 15, 16, 25 e 26 
 
As questões 15 e 16 apenas nos merecem resposta, por estarem relacionadas com a 
questão nº 5 e por, sublinhamos, em nosso entendimento serem muito importantes 
para o futuro da gestão do espectro radioelétrico. 
 
Na verdade, parece-nos que estas duas questões indicam o aprisionamento do 
regulador de decisões governamentais tomadas há vários anos, em alguns casos há 
mais de dez anos, em relação a questões de mercado de natureza tecnológica, que 
passaram por uma evolução rápida e profunda, como aliás demonstra o facto de o 
operador, que então ganhou os concursos para a distribuição do sinal, não ter 
levantado a licença que lhe foi atribuída para os Muxes B, C, etc. 
 
Parece-nos que estas são questões de natureza essencialmente política, que compete 
ao Governo esclarecer, sem esquecer o desenvolvimento regulatório já decidido, 
embora ainda não executado e em preparação na Europa (a Diretiva Connect). 
 
Parece-nos também importante analisar os contornos políticos relacionados com estas 
questões (15 e 16) à luz das eleições para o Parlamento Europeu e das promessas 
eleitorais das várias famílias políticas presentes no Parlamento e na Comissão, a partir 
de agora com relacionamentos de peso de intervenção substancialmente diferentes 
das que existiam no quadro político ou partidário europeu, que agora se encerra. 
 
O referido no anterior parágrafo vale igualmente para a questão 25, sobretudo tendo 
em consideração o desenvolvimento do regulador europeu previsto para 2015. 
 
Em relação à questão 26, a resposta encerra uma visão de princípio geral que a 
APImprensa defende quanto ao papel do Estado em relação aos media e, portanto, 
que em nosso entender não diz exclusivamente respeito ao assunto versado nesta 
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questão 26 e que se baseia na obrigação, que acreditamos que o regulador deve 
assumir, tendo em conta o preço médio anual que resultou do concurso público relativo 
ao Mux A e à evolução expectável dos custos das tecnologias envolvidas, bem como 
atender ao facto de que se trata de uma extensão de rede. 
 
A questão nº 22 é uma questão de interesse híbrido, já que tem angulos de abordagem 
que a fariam incluir no Grupo A ou no Grupo C. 
 
A APImprensa sempre defendeu, em relação às questões de planeamento do espectro, 
que no atual estágio de desenvolvimento da convergência (a APImprensa também 
respondeu às consultas públicas, quer de âmbito nacional, quer de âmbito europeu 
sobre esta matéria), não deveriam ser dados novos passos, sem que as empresas de 
jornais e revistas pudessem compreender o impacto das novas alocações de espectro 
no desenvolvimento da sua oferta de conteúdos, através de novas plataformas digitais, 
especialmente no que diz respeito às redes de receção móvel (DVBH).  
 
A APImprensa e as empresas que representa não são players tecnológicos, são 
stakeholders em relação a uma matéria, que sendo de interesse nacional, pode 
determinar a forma como os cidadãos, no futuro (já não muito distante) acederão aos 
conteúdos produzidos sobre a responsabilidade das marcas em que editorialmente 
confiam. 
 
Neste sentido a nossa resposta serve para reafirmar o nosso interesse e a 
indispensabilidade de ser tida em conta a opinião das empresas que representamos, 
não propriamente em relação a questões tecnológicas (topologia MFN), mas em 
questões relacionadas com a distribuição de programas de âmbito distrital/regional, 
tal como já atrás referimos, a propósito da questão nº 7, o que nos leva a referir que os 
“desdobramentos” temporários das redes de MFN de âmbito nacional só podem por 
nós ser considerados numa perspetiva experimental e de apoio temporário ao 
desenvolvimento do negócio com incidência distrital e regional dos editores de jornais 
e revistas, sejam eles de âmbito nacional, regional ou local (nos dois últimos casos, 
através de sistemas de parcerias entre si ou alargados às publicações de distribuição 
nacional). 
 
 
 
26 de maio de 2014 
 


