
 

Questão 1: Considera que as condições de mercado permitem um incremento na 
oferta TDT com o surgimento de novos operadores e de novos serviços de 
programas? Em caso afirmativo, qual a sua tipologia e modelo? (Sobre este 
assunto ter em conta igualmente as questões 15 e 16)  
 
Que existem interessados em explorar novos canais de televisão na oferta TDT não 
existem dúvidas, e são até publicamente conhecidos os nomes de alguns desses 
interessados. O problema que se coloca é, realmente, saber se, nas actuais 
circunstâncias, será correcto abrir concurso para novos operadores. 
 
Reconhece-se que a resposta não é fácil, admitindo-se que poderá ser diferente em 
função do interesse de cada parte envolvida. 
 
Do ponto de vista do interesse público, e numa abordagem essencialmente teórica, 
quanto maior for a oferta maior será a possibilidade de escolha, e esta seria 
provavelmente uma das formas de potenciar a oferta da TDT. Mas, na prática as coisas 
não se passam desta forma, e o excesso de oferta pode provocar ruído, sem acrescentar 
valor, o que desvaloriza, de um modo geral, todo o sector.  
 
E não podemos ter dúvidas quanto a isto: à população interessa-lhe a oferta de 
programação variada, com qualidade, plural, e sem provocar ruído. 
 
Numa perspectiva do mercado, a análise é muito simples: se a oferta for superior à 
procura o valor do produto baixa. Contrariamente, o valor sobe, e o equilíbrio consegue-
se, quando as fontes do mercado asseguram o funcionamento dos produtores. 
 
Em concreto, no passado recente, os mercados dispunham já de um reduzido potencial 
que, em muitos casos, dificilmente suportavam todos os meios de comunicação social 
existentes, sendo na actual situação praticamente impossível a sua sustentação. 
 
Claro que para os actuais operadores, o surgimento de mais canais é também mais um 
problema a somar a todos os outros, e nas actuais circunstâncias o aumento da 
concorrência pode representar a sua falência e, de igual modo, a dos próprios novos 
“players”. 
Não podemos ser ingénuos ao ponto de acreditar que um novo operador vai significar 
um incremento no mercado publicitário, pois todos sabemos que, atendendo às actuais 
circunstâncias, esse operador apenas representa mais um para dividir o já de si reduzido 
valor de investimento publicitário. 
 
Por outro lado, é também verdade que o aumento da concorrência obriga a melhorar a 
qualidade da oferta de quem está no mercado e (ou) até a alterar o seu posicionamento 
estratégico, sendo toda essa dinâmica positiva, mas actualmente, esse benefício não 
compensa, de forma nenhuma, os efeitos negativos que acarreta. 
 
Em resumo: 
 
- O mercado publicitário está saturado e não suporta, financeiramente, mais oferta; 



- Os actuais operadores já enfrentam dificuldades suficientes no actual contexto 
económico para terem agora que estar preocupados com o surgimento de novos players 
que apenas irão contribuir para um maior enfraquecimento do mercado. 
 
- Os potenciais candidatos podem sempre procurar estar presentes em outras 
plataformas, permitindo-lhes desta forma lançar e cimentar os seus projectos sem os 
custos inerentes a uma presença na rede TDT; 
 
Assim, pelo que ficou dito, nas actuais circunstâncias económicas do país, parece-nos 
que não devem ser abertos concursos para o aparecimento de novos operadores. 
 
Isto não inviabiliza contudo que não se possa verificar um incremento da oferta TDT. 
Esse incremento teria no entanto que passar pela disponibilização de novos serviços de 
programas, por parte dos actuais operadores. O que importa realçar é que o incremento 
da rede TDT não está única e exclusivamente dependente do surgimento de novos 
operadores. 
 
Tudo o que acima foi dito aplica-se à rede TDT actualmente existente: uma rede de 
cobertura nacional. 
 
Existe contudo uma outra alternativa para o incremento da rede TDT: a criação de uma 
nova oferta através do surgimento dos canais regionais/ distritais de televisão, matéria 
que será abordada na Questão 6. 
 
 
Questão 2: Antevê o interesse de entidades com vontade e capacidade de 
investimento em novos serviços de programas na TDT? (Sobre este assunto ter em 
conta igualmente as questões 15 e 16)  
 
Como referido acima, existe vontade e interesse, por parte de alguns grupos, para 
avançarem com projectos de investimento em novos serviços de programas na TDT, 
sendo que essas intenções são publicamente conhecidas. Não sabemos contudo se existe 
capacidade financeira para os concretizar, mas acreditamos que sim. 
 
O que está em causa, e aquilo sobre o qual temos no entanto muitas dúvidas, é a forma 
de viabilizar esses novos operadores, atendendo, única e exclusivamente, às actuais 
condições de mercado. 
 
Por outro lado, e ainda que esses projectos consigam provar a sua viabilidade, não nos 
parece correcto que isso possa acontecer à custa da inviabilização de outro operador 
actualmente existente, pelo que, para garantir que este tipo de situações não se verifica, 
entendemos que esta não é a altura mais adequada para o surgimento de novos 
operadores. 
 
 
Questão 3: Na eventualidade de se postular um incremento da oferta TDT, e esta 
passar pelo lançamento de novos serviços de programas, que intervalos temporais 
respeitar para o efeito, i.e., deverão estes serviços de programas ser licenciados em 



simultâneo ou sucessivamente, obedecendo a uma calendarização definida com 
base em critérios gerais?  
 
Reiteramos as respostas anteriores, em que afirmamos não ser esta a altura para o 
lançamento de novos serviços de programas da responsabilidade de novos operadores. 
 
No entanto, e uma vez que entendemos que devem ser criadas as condições para o 
surgimento dos canais de TDT de cobertura regional/ distrital, pensamos que o 
surgimento desse novos canais deve ser feito de forma faseada e não simultânea. 
 
 
Questão 4: Que objetivos de interesse geral não podem deixar de ser acautelados e 
assegurados numa possível reconfiguração futura da oferta TDT?  
 
Relativamente a esta matéria, as preocupações da APR prendem-se com duas situações 

distintas: 

. a necessidade de garantir, de forma absoluta, a gratuitidade dos conteúdos emitidos 

através da TDT; 

. a necessidade de garantir, também de forma absoluta, a reserva de espectro suficiente 
para a criação de uma, ou mais, redes de DVB-T de âmbito de cobertura regional/ 
distrital. 
 

No que respeita ao primeiro ponto, importa relembrar que quando abordamos a questão 
da inclusão social e dos serviços para os cidadãos, não podemos certamente esquecer a 
necessidade de acesso à informação, e ao direito de se informar e ser informado, uma 
garantia que apenas estará salvaguardada através da existência de serviços gratuitos de 
radiodifusão, a emitir em sinal aberto, e isso terá de ser assegurado através da reserva de 
espectro com essa finalidade. 
 
Atendendo ao facto do espectro ser um bem escasso e limitado, é preciso assegurar que 
a sua utilização é feita da forma mais adequada, tendo em vista o interesse do público 
em geral.  
 
Por outro lado, existem uma série de plataformas alternativas que garantem a 
distribuição e o acesso a todo o tipo de conteúdos, entre eles os conteúdos pagos. 
 
Por tudo isto, não nos parece curial que a plataforma TDT – a única com garantias de 
cobertura total do território, possa ou deva ser utilizada para a distribuição de serviços 
pagos, seja de que forma for. 
 
Assim, é crucial garantir que operadores que actuam na TDT, e que os serviços de 
programas e conteúdos disponibilizados através desta plataforma, são totalmente livres, 
abertos a todos e isentos de qualquer custo ou pagamento. 
 
No que respeita à segunda preocupação, importa relembrar que, a nível Nacional 
existem situações que, estando legalmente previstas não são ainda uma realidade. Um 



dos exemplos mais flagrantes, neste sector, regista-se na Lei da Televisão que prevê a 
existência de televisões regionais e locais.  
 
Essas futuras estações serão preferencialmente “canais abertos” e com emissão por via 
hertziana, uma vez que qualquer outra solução seria desprovida de lógica, tendo em 
vista a já referida promoção da inclusão social e de serviços para todos os cidadãos.  
 
A já referida Lei da Televisão criou assim expectativas locais e regionais, junto de 
muitos possíveis interessados, incluindo os próprios operadores de radiodifusão sonora 
local, pela parte dos operadores, e nas próprias populações, pelo que importa garantir a 
existência de espectro suficiente que permita a concretização destes objectivos. 
 
Entendemos assim que numa reconfiguração futura da rede TDT deverá ser garantida a 
reserva de espectro necessário para permitir a criação de uma ou mais redes de DVB-T 
de âmbitos de cobertura regional, distrital ou local, redes essas que, como já referimos, 
deverão funcionar em sinal aberto, utilizando o espectro hertziano, permitindo a 
cobertura, através desses canais regionais/ distritais, de todo o território nacional, 
regiões autónomas incluídas. 
 
 
Questão 5: Que papel deverá ter o, ou ser reservado ao, serviço público de 
televisão, neste contexto? Deve o serviço público de televisão ter uma oferta 
superior à dos operadores privados de televisão, no quadro de um eventual 
alargamento da oferta da TDT? (Sobre este assunto ter em conta igualmente as 
questões 15 e 16)  
 
Relativamente a esta matéria, e segundo o nosso entendimento, tudo é possível, sendo 
que esta é uma decisão essencialmente política. 
 
Importa contudo garantir que esta possibilidade de atribuição de uma oferta superior ao 
serviço público de televisão não pode, de forma nenhuma, colocar em causa a 
viabilidade do negócio dos operadores privados, atendendo não só aos prejuízos para o 
pluralismo mas também para os prejuízos sociais que poderiam advir dessa situação. 
 
Acreditamos que a única forma de garantir que a viabilidade do negócio dos operadores 
privados não é afectada por essa oferta superior do serviço público na rede TDT é 
estabelecer, logo à partida, que a mesma não vai ter qualquer interferência no mercado 
publicitário, servindo como base a esta afirmação todos os argumentos explanados na 
Questão 1. 
 
Assim, e sistematizando a nossa posição, aceitamos como possível a disponibilização, 
ao operador público, de uma oferta superior na rede TDT, desde que o operador fique 
impedido de actuar no mercado publicitário, no que a essa oferta adicional diz respeito, 
pelo que os canais adicionais aos canais actualmente transmitidos em sinal aberto não 
poderiam ser financiados através da publicidade. 
 
 



Questão 6: Nas atuais condições de mercado, qual a viabilidade de surgirem 
interessados em serviços de programas regionais e locais? (Sobre este assunto ter 
em conta igualmente a 2ª parte da questão 22)  
 
Como referido na resposta à Questão 4, a existência de televisões de âmbito de 
cobertura regional/ distrital encontra-se prevista na actual Lei da Televisão desde, pelo 
menos, 2003, com a publicação da Lei n.º 33/2003, de 22 de Agosto.  
 
Esta legislação veio assim criar uma série de expectativas não só junto das populações, 
mas também junto de potenciais operadores como, por exemplo, os operadores de 
radiodifusão sonora de âmbito local. 
 
No entanto nenhuma destas expectativas teve a sua concretização. 
  
Em 2007 a Lei da Televisão voltou a ser alterada, tendo-se mantido a possibilidade de 
criação de televisões regionais, sendo que apenas faltava encontrar espectro que 
permitisse a criação destes canais. 
 
O dividendo digital resultante do switch-off analógico permitiu que se encontrasse esse 
espectro e, aquando do planeamento das redes de cobertura da televisão digital a 
ANACOM procedeu à criação da rede de cobertura regional/ distrital que iria permitir a 
concretização desta possibilidade legal, através da atribuição de 25 canais a essa rede. 
Importa reiterar que já vários operadores estão preparados para dar início a emissões 
televisivas de cobertura regional, tendo efectuado avultados investimentos que neste 
momento não permitem qualquer retorno financeiro, visto que se traduzem em projectos 
televisivos que estão disponíveis apenas on-line, sendo que se encontram apenas a 
aguardar pela abertura de concurso para atribuição de licenças a este tipo de canais. 
 
Assim, não temos qualquer dúvida que existem interessados em avançar com serviços 
de programas de âmbito de cobertura regional/ distrital. 
 
Aqui temos que fazer um parêntesis e voltar, uma vez mais, a recuperar argumentos já 
por nós apresentados em anteriores consultas ou auscultações promovidas pela 
ANACOM, e que tinham como objecto o dividendo digital: a Associação defende que 
para as futuras estações de televisão regionais/ distritais as coberturas deverão ser de 
âmbito distrital, preferencialmente “canais abertos” e com emissão por via hertziana, 
uma vez que qualquer outra solução seria desprovida de lógica, tendo em vista a 
promoção da inclusão social e de serviços para todos os cidadãos.  
 
No entanto, e pró forma a garantir o planeamento inicialmente feito, importa recuperar 
os canais perdidos para as coberturas regionais/ distritais com o previsto Dividendo 
Digital 2, por forma a garantir uma cobertura total do país, através do espectro 
hertziano, em sinal aberto e gratuito para todos os potenciais utilizadores. 
 
Contudo, e não esquecendo de ter em linha de conta os argumentos anteriormente 
aduzidos sobre as actuais condições de mercado, sugerimos que, antes de qualquer 
decisão sobre esta matéria, deverá ser criado de um grupo de trabalho, com a 
participação da APR, que terá como objectivo estudar a viabilidade económica das 



coberturas actualmente definidas. Isto porque o planeamento proposto pela ANACOM, 
e com o qual concordamos maioritariamente (isto porque algumas coberturas previstas 
não são distritos completos mas partes de distritos), é essencialmente técnico, sendo que 
importa compatibilizar este modelo técnico de cobertura com o modelo económico e de 
sustentabilidade dos projectos, podendo vir a concluir-se pela necessidade de 
redimensionamento e reorganização das coberturas previstas, garantindo desta forma a 
sua sustentabilidade financeira. 
 
 
Questão 7: Qual o figurino de financiamento e de conteúdos que antecipa para os 
serviços de programas regionais e locais? (Sobre este assunto ter em conta 
igualmente a 2ª parte da questão 22)  
 
Relativamente a esta matéria importa desde já apresentar um ponto que consideramos 
essencial para o surgimento, e para a viabilidade dos serviços de programas televisivos 
de âmbito regional/ distrital: as regras aplicáveis a estes operadores têm que se 
substancialmente diferentes das regras aplicáveis aos operadores de televisão de âmbito 
de cobertura nacional. 
 
As obrigações, deveres e condicionantes da actividade de televisão têm que ser 
simplificadas para os operadores de âmbito de cobertura regional, pois só desta forma 
será possível viabilizar a sua existência. 
 
Atendendo não só às obrigações, deveres e condicionantes, mas também ao escrutínio a 
que estão sujeito os actuais operadores de televisão em sinal aberto, é impossível 
acreditar que aquilo que se aplica na rádio, por exemplo, poderá ser replicado e 
transportado para a televisão. 
 
Recordamos que, ao nível da Lei e de todas as obrigações legais, administrativas, 
técnicas e burocráticas, não existe qualquer diferenciação entre as rádios de âmbito de 
cobertura nacional, regional e local, sendo que a única diferença vai no sentido 
contrário: as condicionantes de programação são mais exigentes para as rádios locais 
que para as rádios nacionais, uma situação que dificilmente é defensável e justificável 
mas que tem vindo a fazer escola no nosso país.  
 
Apenas com a última Lei da Rádio foi possível introduzir na Lei uma diferenciação: as 
coimas aplicáveis às rádios locais podem ser reduzidas em um terço em relação ao valor 
das coimas aplicáveis às rádios nacionais e regionais. 
 
Assim, transpor esta realidade para a televisão, e não prever na Lei a diferenciação entre 
operadores, tendo e conta o seu âmbito de cobertura, seria inviabilizar, logo à partida, a 
existência de televisões de cobertura regional/ distrital.  
 
As obrigações respeitantes à emissão de programação e conteúdos de produção nacional 
e de produção europeia, a carga burocrática a que estes operadores estão sujeitos, as 
obrigações de definição prévia de grelhas de programação e o consequente impedimento 
de alteração das mesmas, as obrigações de conteúdos acessíveis aos públicos com 
necessidades especiais, e toda uma panóplia de outras situações, iriam tornar impossível 



que um operador de televisão de âmbito regional/ distrital se conseguisse financiar no 
mercado local, inviabilizando desta forma a sua subsistência. 
 
Para além disso, e acreditando a APR que o modelo de financiamento destes projectos 
terá que passar pelo tradicional mercado publicitário, é preciso prever e tornar possíveis, 
ou pelo menos não impedir ou tornar ilegais, outras formas de financiamento 
alternativas que neste momento são difíceis de prever. 
 
É preciso assim garantir que, por um lado, a lei que regula esta actividade pode permitir 
um funcionamento mais leve e simplificado em relação aos operadores nacionais de 
televisão, sendo que algumas das simplificações terão que passar pela não 
obrigatoriedade de emissão durante as 24 horas do dia, pela possibilidade do 
estabelecimento de parcerias e de retransmissão de conteúdos entre operadores de 
âmbito regional/ distrital, e pela possibilidade de adopção de uma programação 
diferenciada e pouco constrangida, e por outro lado, possibilitar novas, e alternativas, 
formas de financiamento. 
 
 
Questão 8: Qual o modelo a seguir na abertura de concursos para serviços de 
programas regionais e locais, i.e.,deverão estes serviços de programas ser 
licenciados em simultâneo ou sucessivamente, obedecendo a uma calendarização 
definida com base em critérios gerais? 
 
Relativamente a esta matéria, e como já indicámos na resposta à Questão 3, pensamos 
que os licenciamentos não devem ser simultâneos, mas sim sucessivos, e com 
possibilidade de instalação da rede de cobertura de uma forma faseada e, 
consequentemente, sustentada. 
 
Também em relação a este tema a Associação aproveita para recuperar posições que há 
muito tem defendido e que dizem respeito à actual separação entre operador de rede/ 
operador de conteúdos (serviços de programas) que a passagem para a TDT veio 
obrigar. 
 
Como tivemos já várias vezes oportunidade de referir, um dos efeitos negativos da 
TDT, e futuramente do DAB caso esta tecnologia venha a ser adoptada, junto dos 
actuais operadores de radiodifusão é, justamente, o facto de perderem a sua vertente de 
operadores de telecomunicações, perdendo assim a sua total autonomia. 
 
Esta situação apenas foi verdade para a TVI, única detentora de rede própria, mas neste 
momento são já publicamente conhecidos os diferendos entre a dona e operadora da 
rede TDT – a Portugal Telecom – e os fornecedores de serviços de programas que 
utilizam essas redes. 
 
Assim sendo, afigura-se-nos que a exploração do mesmo multiplexer por um mesmo 
grupo empresarial ou associativo, quer ao nível de instalação e gestão da rede, quer ao 
nível da produção dos conteúdos, seria uma boa solução. 
 



Pensamos assim que esta Questão, bem como a questão anterior respeitante ao 
financiamento dos serviços de programas regionais/ distritais, deve ser também 
analisada tendo em conta esta vertente que consideramos essencial para o sucesso desta 
operação. 
 
É opinião da APR que o concurso para a atribuição de rede para a instalação de redes de 
TDT de cobertura regional/ distrital deve ser lançado de forma individual, ou seja, um 
concurso por cobertura, sendo que na análise das candidaturas devem ser privilegiadas, 
e até mesmo majoradas, as propostas apresentadas por parcerias, agrupamentos ou 
associações de candidatos que são também produtores de conteúdos/ fornecedores dos 
serviços de programas que vão depois ser transmitidos por essas redes. 
 
 
Questão 9: Levando em conta as experiências passadas e presentes quanto aos 
modelos de exploração da plataforma TDT e modelos de distribuição de serviços 
de televisão, qual o modelo que considera mais adequado e como perspetiva a sua 
evolução?   
 
Como referido na Questão anterior, acreditamos que a melhor forma de assegurar um 
bom funcionamento em relação a esta matéria passa pela possibilidade dos fornecedores 
dos serviços de programas poderem ser, em simultâneo, operadores de 
telecomunicações, gerindo a sua própria rede de distribuição do sinal de TDT. 
 
Atendendo ao modelo inicialmente adoptado, esta poderá ser uma impossibilidade para 
a actual rede de cobertura nacional, mas nada implica que o modelo a adoptar em 
próximas redes de cobertura nacional não seja alterado neste sentido. 
 
No que respeita às redes de cobertura regional/ distrital, não temos muitas dúvidas que 
esta será a única forma de garantir o bom funcionamento destes projectos, garantindo 
desta forma a inexistência de diferendos e incompatibilidades de interesses e posições 
entre os operadores de telecomunicações, que seriam os “naturais” gestores da rede e os 
fornecedores de conteúdos e serviços de programas devidamente licenciados. 
 
O único modelo viável para as televisões de cobertura regional/ distrital será um modelo 
que assente na exploração da rede pelos próprios fornecedores de conteúdos e serviços 
de programas. 
 
Isto é ainda mais verdade quando os potenciais interessados no fornecimento de 
serviços de programas são os operadores de radiodifusão sonora de âmbito local, que 
são simultaneamente licenciados para exercerem duas actividades distintas: operadores 
de telecomunicações, com licença atribuída pela ANACOM para utilização de espectro, 
e fornecedores de serviços de programas, com licença atribuída pela ERC. 
 
É assim natural que estes operadores queiram manter a sua capacidade de operador de 
telecomunicações, responsabilizando-se pela instalação e gestão da rede de TDT. 
 
 



Questão 10: Em concreto, equaciona como plausível haver ainda espaço no 
mercado para uma oferta de televisão por subscrição na plataforma TDT? Em 
caso afirmativo, essa oferta assumiria um posicionamento claramente 
concorrencial em face da oferta já existente (cabo, ADSL, satélite, etc.) ou deveria 
antes apresentar-se como uma oferta complementar relativamente à restante 
oferta paga?  
 
Por princípio, e como referimos já na resposta à Questão 4, entendemos que a oferta 
televisiva na rede TDT deve ser completamente gratuita e sem qualquer custo para o 
utilizador. 
 
Atendendo a que existem uma série de plataformas alternativas que garantem a 
distribuição e o acesso a todo o tipo de conteúdos, entre eles os conteúdos pagos, não 
nos parece necessário que a plataforma TDT – a única com garantias de cobertura total 
do território - possa ou deva ser utilizada para a distribuição de serviços pagos, seja de 
que forma for, pelo que entendemos que é crucial garantir que operadores que actuam 
na TDT, e que os serviços de programas e conteúdos disponibilizados através desta 
plataforma, sejam totalmente livres, abertos a todos e isentos de qualquer custo ou 
pagamento. 
 
 
Questão 11: Que ponderação faz do desenvolvimento dos formatos em HD, 
UHDTV e 3DHD, e da sua adoção nas emissões de TDT?  
 
Relativamente a esta matéria, pensamos que deve ser reservado espaço para tudo aquilo 
que possa ser tecnicamente possível. Gostaríamos contudo de fazer uma chamada de 
atenção para a necessidade de se manter a razoabilidade e a ponderação entre uma boa 
oferta de conteúdos e uma boa qualidade de emissão. 
 
É preciso não esquecer que é necessário ter em conta, e assumir nas decisões que 
possam ser tomadas acerca desta matéria, as limitações económicas do país, as 
capacidades financeiras das populações para investir em novos equipamentos 
receptores, e até as limitações económicas dos próprios operadores. 
 
Para que qualquer investimento possa ter sucesso é necessário dar algum tempo para o 
seu amadurecimento, no sentido de obter um retorno dos investimentos que possam ser 
feitos pelos operadores, mas assegurar também alguma estabilidade, permitindo desta 
forma às populações justificarem e valorizarem os investimentos que fizeram, ou que 
possam vir a ter que fazer para aceder a esses conteúdos. 
 
Pensamos assim que no cabo ou até no serviço por satélite é perfeitamente aceitável a 
adopção de definições mais elevadas e de formatos mais evoluídos sem que este 
amadurecimento seja tão necessário, mas uma atitude semelhante não pode ser adoptada 
para as emissões que utilizam o espectro hertziano, sob pena das constantes alterações 
tornarem inviável qualquer tipo de investimento que se possa fazer, quer por parte dos 
operadores de rede, quer por parte dos produtores de conteúdos quer por parte dos 
destinatários desses mesmos conteúdos. 
 



Questão 12: No contexto da presente oferta de serviços de programas, como encara 
a viabilização das emissões em HD, tendo presentes, nomeadamente, as 
expectativas do público e dos anunciantes e custos de produção e de transmissão?  
 
Sem esquecer de ter em linha de conta o que acima foi dito, temos desde já muitas 
dúvidas acerca dessas expectativas que pensamos serem mais da parte da indústria que 
do público. 
 
Não podemos deixar de ter em linha de conta as características demográficas da 
população portuguesa, e é com base nessas características que não acreditamos nas 
expectativas do público, ou pelo menos da maioria do público, em relação aos formatos 
de alta definição. 
 
 
Questão 13: Considera possível identificar, desde já, constrangimentos de natureza 
regulatória ao desenvolvimento da HbbTV?  
 
 
Questão 14: Partindo da realidade que já hoje é conhecida em termos de reserva 
de capacidade para a disponibilização de funcionalidades que permitam o 
acompanhamento das emissões por pessoas com necessidades especiais, qual a 
capacidade que entende dever ser garantida no futuro e quais as funcionalidades 
que deverão ser consideradas para ocupação dessa capacidade a reservar?  
 
 
Questão 15: Como considera dever ser atribuída a capacidade remanescente (não 
utilizada) da rede associada ao Mux A? Identifique na resposta a quantidade, a 
resolução e a tipologia de serviços de programas.  
 
Pensamos que neste momentos, e atendendo à actual conjuntura do mercado, 
nomeadamente no que respeita aos seus constrangimentos e limitações, a capacidade 
remanescente deverá continuar reservada, e sem ocupação. 
 
Caso seja entendido que o espectro deve ser ocupado, preconizamos que essa ocupação 
passe pela atribuição desse espaço a projectos e serviços de programas complementares 
dos operadores actualmente existentes. 
 
 
Questão 16: Como considera dever ser utilizada a capacidade remanescente (não 
utilizada) da rede associada ao Mux A e a capacidade da rede associada ao Mux B? 
Identifique na resposta a quantidade, a resolução e a tipologia dos serviços de 
programas? 
 
Remetemos para a resposta à Questão 15. 
 
 
Questão 17: Considerando que é expectável que só após 2017 a atual rede SFN 
associada ao Mux A migre para MFN, qual considera ser o horizonte temporal 



mais apropriado para a instalação da rede associada ao Mux B (MFN)? 
Fundamente a sua resposta.  
  
 
Questão 18: Qual a tecnologia (DVB-T ou DVB-T2) que considera dever ser 
adotada na rede associada ao Mux B? Considera que o timing da instalação desta 
rede é um factor relevante a ter em conta no âmbito da tecnologia a adotar?  
 
Atendendo à posição assumida na Questão 11, entendemos que as tecnologias devem 
ser iguais em ambos os casos. 
 
 
Questão 19: Caso em 2017 a norma do formato de compressão de vídeo HEVC não 
esteja ainda suficientemente madura, considera que a instalação da rede associada 
ao Mux B deverá aguardar pela maturidade da norma? Em caso afirmativo qual o 
período que considera aceitável para essa “espera”?  
 
Atendendo à posição assumida na Questão 11, entendemos que, por princípio, o país 
não deverá nunca adoptar tecnologias ainda em fase prematura de maturidade. 
 
Apenas devem ser adoptadas pelo país tecnologias totalmente amadurecidas e 
perfeitamente estabilizadas. Veja-se aliás a este respeito o exemplo do DAB que, 
quando adoptado em 1998 representou um investimento de milhões, encontrando-se 
neste momento totalmente obsoleto e já abandonado. 
 
Como foi referido na resposta à Questão 11, o país não tem condições financeiras para 
assumir opções que não se encontrem já devidamente validadas e comprovadas através 
da sua adopção por vários países. 
 
 
Questão 20: Considera o cenário de substituição da atual rede (DVB-T + MPEG-4) 
por uma rede com tecnologia DVB-T2 e formato de compressão vídeo HEVC 
passível de ocorrer? Neste cenário, quem considera dever suportar os custos 
decorrentes da necessidade de adaptação das populações? Fundamente a sua 
resposta.   
 
Face a tudo o que foi anteriormente referido, pensamos que este não é um cenário que 
deva ser implementado. 
 
 
Questão 21: Ainda neste cenário (DVB-T2 + HEVC), como considera dever ser 
utilizada a capacidade da rede? Identifique na resposta a quantidade, a resolução e 
a tipologia dos serviços de programas.  
 
 
Questão 22: Como considera dever ser (re)planeado o espectro atualmente previsto 
para as redes de receção móvel (DVB-H)? Tenha em atenção, e entre outros que 
considere apropriados, os seguintes tópicos na sua resposta.  



• Deve ser planeada mais do que uma rede com topologia MFN de âmbito 
nacional? Tal permitiria que sem novos investimentos na instalação de receção, 
nomeadamente sem novas antenas de receção, a oferta de serviços de programas 
poderia aumentar significativamente. No entanto, todos os serviços de programas 
concorreriam para o mesmo tipo de mercado, isto é, receção linear de serviços de 
programas, para receção fixa em recetores de grandes dimensões.   
 
• Considera que se justifica a manutenção de uma rede planeada para serviços de 
programas de âmbito distrital/regional? Tendo em atenção que à partida não 
haverá mercado para a subsistência de vários canais televisivos difundidos apenas 
para o mesmo Distrito, considera apropriado que esta rede possua uma 
configuração muito robusta, por forma a que a respetiva cobertura radioelétrica 
seja conseguida com uma quantidade muito reduzida de estações minimizando 
assim o seu custo de implementação? Ou considera que a existência de serviços de 
programas deste âmbito poderá ser conseguida através de “desdobramentos” 
temporários das redes em MFN de âmbito nacional?  
 
O espectro actualmente previsto para as redes de recepção móvel (DVB-H) tem de ser 
replaneado com o objectivo de recuperar os canais perdidos para as redes de cobertura 
nacional e regional que ficarão inviabilizadas com o denominado Dividendo Digital 2. 
 
Como é aliás referido no documento de consulta, não faz sentido a existência de três 
redes para a recepção móvel em TDT, sendo que existe, isso sim, uma necessidade de 
recuperar os canais perdidos não só para a cobertura regional/distrital mas também para 
as coberturas nacionais. 
 
Como referimos já em respostas anteriores, pensamos que faz todo o sentido o 
planeamento e a atribuição de novas redes de cobertura nacional, mas essa atribuição 
deverá ocorrer apenas quando o mercado apresentar condições que o permitam. 
 
Defendemos que é necessário haver uma flexibilidade, em relação ao mercado e às 
dinâmicas de mercado, na atribuição de licenças para operadores de serviços de 
programas. É preciso garantir que o espectro não é atribuído apenas porque existe mas 
porque um novo serviço de programas seria viabilizado pelas condições do mercado. 
 
Relativamente às redes de cobertura regional/ distrital, pensamos que devem ser 
privilegiados os projectos regionais e não prever que os mesmos surjam apenas a partir 
de desdobramentos de redes nacionais. Fará sentido, isso sim, prever a possibilidade de, 
por opção e em determinadas horas do dia, esses projectos regionais/ distritais se 
reunirem para a transmissão simultânea de programação, potenciando desta forma o 
mercado publicitário e as fontes de financiamento. 
 
Para além disso, e no que respeita à configuração das redes de cobertura regional/ 
distrital, é nosso entendimento que deve ser dada total liberdade ao candidato para 
decidir que tipo de rede pretende implementar: com maior robustez ou com maior 
capacidade.  
 



Esta liberdade de escolha, aliada à nossa proposta anterior de apresentação de 
candidaturas por cobertura, e não para a instalação de uma rede que garanta a cobertura 
da totalidade do país, permitiria aos operadores associar-se entre si, analisar as 
condições de mercado e definir o que o mercado consegue suportar, procurar fontes 
alternativas de financiamento e permitir viabilizar o projecto apresentado.  
 
 
Questão 23: Tendo em conta o exposto no ponto 4.4.1. do presente documento, 
considera que se deve planear a faixa de VHF também para TDT? Em caso 
afirmativo, para redes de que âmbito geográfico?   
 
Em Portugal as faixas: 47-68 MHz (canais 2 a 4) – VHF; 174-230 MHz (canais 5 a 12) 
– VHF; 470-862 MHz (canais 21 a 69) – UHF estiveram atribuídas à radiodifusão 
televisiva até 26 de Abril de 2012. 
 
A ANACOM, a autoridade reguladora das comunicações postais e das comunicações 
electrónicas que tem por objecto a regulação, supervisão e representação do sector das 
comunicações, elaborou propostas para utilização dessas faixas depois da migração da 
televisão analógica para o digital, respondendo assim à ocupação do espectro 
disponibilizado – o chamado Dividendo Digital –, prevendo nessa planificação várias 
coberturas para rádio digital (DAB) e televisão digital (DVB). 
 
Quando se aproximou o prazo que permitia a possibilidade de disponibilização de 
espectro, surgiram outros interessados, nomeadamente os operadores de 
telecomunicações, que necessitam de espectro para a Internet móvel, entre outras 
necessidades. 
 
Não pondo nunca em causa a valia dessas pretensões, a opção inicialmente seguida pela 
ANACOM foi por nós considerada como a mais correcta, desde logo, porque ainda não 
se sabia, tal como hoje ainda não se sabe, o que se iria passar em relação à digitalização 
da rádio, nem como iria responder o mercado à digitalização da televisão. 
 
Em Outubro de 2010 a ANACOM promoveu uma consulta pública sobre o Projecto de 
Decisão de “Designação da sub-faixa 790 – 862 MHz para Serviços de Comunicações 
Electrónicas”. 
 
No documento de consulta o ICP-ANACOM afirmou reconhecer a “(…) importância 

primordial que a radiodifusão televisiva tem no tecido social português, bem como a 

relevância de que se reveste enquanto elemento principal no combate à infoexclusão, 

nomeadamente pela universalidade do seu alcance e pela sua capacidade de 

descodificação de mensagens.”, alegando no entanto, que “(…) com uma designação 

da sub-faixa 790-862 MHz para serviços de comunicações electrónicas, não ficam 

comprometidas as condições para que a radiodifusão televisiva e em particular a 

televisão digital terrestre em Portugal possam ter um desenvolvimento sustentável e 

consentâneo com as legítimas aspirações dos operadores de radiodifusão – e da 

sociedade em geral – no sentido de haver mais serviços de programas, com diferentes 

tipos de recepção, de âmbitos geográficos distintos e com melhor qualidade de 

imagem.”. 



Em resposta a esta Consulta Pública, a APR afirmou que os operadores não estavam 
contra a alocação de uma sub-faixa em particular a um determinado conjunto de 
serviços diferentes dos da actividade de televisão mas sim contra a possibilidade desta 
decisão poder vir a ser tomada uma segunda, uma terceira ou uma quarta vez, resultando 
numa perda de espectro que iria, sem dúvida, por em causa as aspirações dos operadores 
ao desenvolvimento de novos serviços, aspirações essas classificadas pela própria 
ANACOM de “legítimas”, quer para os operadores quer para a sociedade em geral, 
acrescentando ainda que “apesar desta decisão específica não comprometer as 

condições para o desenvolvimento sustentável da radiodifusão televisiva ela poderá 

representar o inicio desse comprometimento, uma vez que nenhuma garantia existe de 

que esta será a única sub-faixa a “retirar” ao conjunto de faixas inicialmente alocadas 

à actividade de comunicação social, e neste caso em específico à actividade de 

radiodifusão televisiva.”. 
 
Estes receios acabaram por se concretizar e neste momento já se discute o Dividendo 
Digital 2 que se traduz na atribuição da faixa dos 700 MHz para os serviços de 
comunicações electrónicas e, portanto, numa nova perda de espectro destinado à 
actividade de radiodifusão televisiva. 
 
Pondera-se agora a necessidade de devolver à radiodifusão televisiva o espectro que tem 
estado a perder e que inviabilizou já, sem uma reafectação do espectro inicialmente 
planeado, duas das redes de cobertura nacional em multifrequência e a rede de cobertura 
regional/ distrital. 
 
Essa reafectação pode assim passar pela transferência da faixa VHF, reservada para a 
rádio digital, para a emissão em TDT. 
 
Nada disto nos preocuparia se, neste momento, já existissem algumas definições ou 
certezas quanto ao futuro da rádio e quanto ao formato escolhido para a sua 
digitalização. 
 
No entanto, até este momento ainda nada está definido no que respeita à Rádio Digital, 
o que torna ainda mais premente a necessidade de garantir que não haverá escassez de 
espectro quando for tomada uma decisão definitiva sobre esta matéria. 
   
Todos sabemos que o futuro da rádio será digital, ainda que se continuem a colocar 
dúvidas sobre a tecnologia a utilizar, e se no início essa tecnologia seria, 
previsivelmente o DAB, hoje já não existem nenhumas certezas, devido essencialmente 
ao pouco interesse manifestado pela indústria, pelos ouvintes e operadores de 
radiodifusão, motivado pelo aumento de custos sem uma perspectiva clara de um 
aumento de proveitos. 
No entanto, a plataforma DAB é aquela que actualmente se encontra estabelecida e em 
funcionamento para os operadores de radiodifusão, em diversos países da Europa, e 
como tal, poderá ser prematuro falar na morte deste formato. 
 
Face ao acima exposto, e face às indefinições que actualmente existem, é imprescindível 
garantir a reserva de espectro necessário para permitir a transição de todos os 
operadores de radiodifusão existentes, Nacionais, Regionais e Locais, para o DAB, bem 



como também alguma reserva que possibilite, em caso de necessidade, uma expansão 
futura. 
 
Como também já referimos noutras consultas da ANACOM, importa não esquecer que 
quando abordamos a questão da inclusão social e dos serviços para os cidadãos, não 
podemos certamente esquecer a necessidade de acesso à informação, e ao direito de se 
informar e ser informado, uma garantia que apenas estará salvaguardada através da 
existência de serviços gratuitos de radiodifusão, a emitir em sinal aberto, e isso terá de 
ser assegurado através da reserva de espectro com essa finalidade. 
 
Assim, tendo em linha de conta tudo o que foi acima referido, a Associação volta, uma 
vez mais, a reiterar a necessidade de, na definição de qualquer matéria relacionada com 
a utilização do espectro radioeléctrico, serem tidas em linha de conta todas as 
necessidades do sector de radiodifusão, pelo que não podemos de forma nenhuma 
concordar com a possibilidade de planear a faixa de VHF também para TDT.  
 
Importa no entanto salientar que esta posição da APR não se baseia no facto de 
pretendermos a adopção do sistema DAB em Portugal, porque realmente não queremos 
que esse seja o formato adoptado para a digitalização da rádio, mas porque não 
podemos garantir, e ninguém pode fazê-lo neste momento, que este não será o formato a 
adoptar aquando da evolução da rádio para o digital. 
 
 
Questão 24: Tendo em conta que, no âmbito da gestão de espectro, a zona litoral 
oeste do país é a menos sujeita a coordenação internacional e, como tal, aquela que 
tem maior disponibilidade espectral, considera justificar-se o planeamento de 
redes, em princípio para serviços de programas de acesso não condicionado com 
assinatura ou de acesso condicionado (Pay TV) para essa zona?      
 
Não concordamos com esta possibilidade por entendermos que esta será mais uma 
forma de acentuar ainda mais as diferenças entre o Litoral e o Interior do país. 
 
 
Questão 25: Num contexto em que as condições sejam definidas a priori nos termos 
atrás referidos, no âmbito de um procedimento para atribuição de direitos de 
utilização de frequências, qual o tipo de intervenção superveniente que o ICP-
ANACOM poderá ou deverá ter? Em que condições?  
 
No nosso entendimento este é um problema que fica completamente ultrapassado caso 
seja aceite a nossa proposta de privilegiar as candidaturas de operadores de rede que 
sejam apresentadas por consórcios, associações ou parcerias formadas por fornecedores 
de conteúdos/ serviços de programas. 
 
Acreditamos que apenas se conseguirão ultrapassar estas questões de forma definitiva, e 
a contento de todos, se a gestão da rede de distribuição do sinal estiver nas mãos dos 
operadores/ fornecedores de serviços de programas que necessitam dessa rede para 
transmitir os seus conteúdos, porque aqui a rede não terá que ser uma fonte de receitas e 



de obtenção de lucros por parte das entidades gestoras, e se o for será apenas de uma 
forma residual, mas sim uma ferramenta para a distribuição dos meus conteúdos. 
 
 
Questão 26: Qual a opção que entende mais apropriada? 

Na opção (a) que critérios deviam ser utilizados para a definição do preço base:  

- Tendo em conta o preço médio anual que resultou do concurso público relativo 
ao MUX A e a evolução expectável dos custos das tecnologias envolvidas? De que 
modo?   

- Com base no princípio da orientação dos preços para os custos (com base em que 
modelo e que taxa de atualização do capital)?   

- Com base num benchmark?   

- Outra opção?   

Existem outras opções, para além das identificadas nas alíneas (a) e (b) supra que 
devam ser ponderadas? Fundamente e identifique essas eventuais opções. 
 
Neste aspecto, pensamos que a opção mais indicada passará por um mix de todas as 
possibilidades sugeridas, sendo que a situação ideal passa, sem dúvida, pela existência 
de uma negociação prévia entre os operadores de rede e os fornecedores de serviços de 
programas. É no entanto importante garantir que o custo de utilização da rede não se 
torna de tal forma incomportável para os fornecedores de conteúdos que limita ou 
condiciona todos os investimentos que se possam eventualmente fazer na criação e 
produção desses mesmos conteúdos. 
 
No entanto, e como referimos já na resposta à Questão anterior, esta questão, que se tem 
vindo a revelar ao longo dos últimos tempos como um problema cada vez mais presente 
e que necessita urgentemente ser ultrapassado, é completamente eliminada com a 
proposta da APR da rede de distribuição ser detida e gerida pelos próprios operadores, 
uma vez que isto permitiria até que a ANACOM não tivesse que ter qualquer 
intervenção a este nível, nem sequer no que respeita à definição de um preço base. 
 
 
Questão 27: Qual a opção que considera mais razoável? Existem outras 
possibilidades que no seu entender não foram identificadas? Quais? Fundamente.   
 
Na opinião da Associação, a única opção possível será a de risco total para o 
concorrente, visto que não é de forma nenhuma aceitável que o risco seja totalmente 
suportado pelo operador de televisão.  
 
Importa não esquecer que os operadores de telecomunicações são, e serão sempre, 
aqueles que mais lucram com todo este processo, e que se encontram no topo da cadeia 
de valores. Querer fazer reflectir nos operadores de televisão eventuais prejuízos que os 
operadores de telecomunicações possam vir a ter com a rede que se propuseram a 
instalar e a explorar, por falta de ocupação da mesma, é uma decisão completamente 
injusta e até mesmo parcial, pois é claramente defensora dos interesses e dos negócios 
dos operadores de rede. 



 
Isto porque, para além de tudo, não é por a rede estar parcialmente desocupada que os 
fornecedores de serviços de programas terão acesso ao espectro que se encontra 
disponível para a transmissão de outros serviços ou conteúdos que possa entender 
disponibilizar ou rentabilizar. 
 
Quanto à possibilidade de partilha de risco, também não pode ser por nós aceite, em 
face aos argumentos acima apresentados.  
 
Para além disso, importa ter em linha de conta o facto de que os fornecedores de 
serviços de programas, não terem qualquer possibilidade de partilha de lucros com o 
gestor de rede, ou seja, caso o operador de rede registe prejuízos por falta de ocupação 
de rede, os fornecedores de serviços de programas ajudam, de forma obrigatória, a 
suportar esses prejuízos, mas caso o operador registe lucros por total ocupação de rede 
os fornecedores de serviços de programas não terão qualquer beneficio desses lucros. 
Não nos parece sinceramente que possa ser tomada qualquer outra opção que não a de 
risco total para o concorrente. 
 
 
Questão 28: Tendo presente o enquadramento definido na LCE para a atribuição 
de direitos de utilização de frequências, os vários cenários equacionados no 
presente procedimento de consulta e as opções que terá defendido em resposta às 
questões anteriormente colocadas, qual considera ser o modo de atribuição de 
espectro a adotar pelo ICP-ANACOM?    
 
Acreditamos que o único modo possível, e correcto, de atribuição do espectro será 
através da abertura de um concurso por projecto, devendo ser atribuída a licença aquele 
que seja considerado o melhor projecto. 
 
Importa no entanto garantir que, pelo menos no que ao concurso para a atribuição de 
redes de cobertura regional/ distrital diz respeito, deverão ser criadas condições que 
privilegiem as candidaturas apresentadas por fornecedores de serviços de programas, 
através de parcerias, consórcios ou associações. 
 
Acreditamos contudo que este privilégio poderia também ser dado na abertura de 
concurso para as redes de cobertura nacional, pois ainda que a mesma possa nunca ter 
sido defendida pelos fornecedores de serviços de programas, poderá permitir-lhes 
ponderar essa hipótese, funcionando também como “condicionante” das candidaturas 
apresentadas pelos operadores de telecomunicações. 
 
 
 
Questão 29: Como perspetiva a televisão do futuro? Que plataformas considera 
como complementares (ou alternativas) à TDT como forma de assegurar a todos os 
cidadãos o acesso aos serviços de programas televisivos de acesso não condicionado 
livre? Cumprirão essas plataformas, excluindo a TDT, as necessidades de todos os 
utilizadores finais? Qual o papel que poderá representar a convergência (p.ex. ao 



nível dos terminais, serviços, rede e tecnologias) no que concerne à futura 
utilização do espectro das faixas VHF e UHF?  
 
No nosso entender não existem plataformas complementares ou alternativas à TDT 
como forma de assegurar a todos os cidadãos o acesso aos serviços de programas 
televisivos de acesso não condicionado livre.  
 
Conforme já defendemos na resposta à Questão 4, a plataforma TDT, por utilizar o 
espectro radioeléctrico e ser free-to-air é a única com garantias de cobertura total do 
território, sendo que esta é a única forma de assegurar o acesso de todos os cidadãos aos 
conteúdos televisivos, pelo que continuamos a defender que a mesma se restrinja à 
emissão de conteúdos em sinal aberto e de acesso não condicionado livre. 
 
Não acreditamos que nenhuma das outras plataformas actualmente existentes – cabo, 
satélite, internet, etc. – cumprem ou possam vir a cumprir as necessidades de todos os 
utilizadores finais, podendo desta forma substituir-se à Televisão free-to-air, pois é 
preciso atender ao facto de que todas elas são plataformas por assinatura e, 
consequentemente, de acesso condicionado. 
 
 
Questão 30: Sendo cada vez mais os operadores de radiodifusão, produtores de 
conteúdos multi-plataformas, quais as consequências que tal alteração de modelo 
terá na forma como os consumidores acedem aos serviços prestados? E na forma 
como os serviços irão ser prestados? Em que horizonte temporal considera que as 
mudanças preconizadas irão acontecer? 
 
Apesar de todas as teorias que existem em relação a esta matéria, algumas delas já 
implementadas ou em fase de implementação, e portanto passíveis de se concretizar, 
não se prevê num futuro longínquo, e muito menos num futuro a curto ou médio prazo, 
que os actualmente apelidados de meios “tradicionais” de comunicação social possam 
desaparecer ou vir a ter um papel residual. 
 
O acesso linear aos serviços de televisão, e até de rádio, vai sempre ser uma 
necessidade, consideramos nós que não despicienda, do mercado nomeadamente no que 
ao público diz respeito, pelo que as formas de acesso tradicionais aos denominados 
meios de comunicação social “tradicionais” também se vão manter. 
 
Não temos qualquer dúvida que todas as outras plataformas são essenciais para a 
viabilização de qualquer projecto de comunicação social, no entanto elas são, e sempre 
serão, formas alternativas, ou se preferirmos, adicionais, de distribuir o nosso produto e 
de divulgar os nossos conteúdos. 
 
Pensamos contudo que importa chamar a atenção para um erro contínua e 
constantemente repetido por todos, ou pela grande maioria dos intervenientes neste 
sector, e que neste momento se tornou já uma verdade absoluta: a internet não é uma 
plataforma maioritariamente gratuita. 
 



Os conteúdos disponibilizados pelos órgãos de comunicação social na internet são 
maioritariamente gratuitos, sendo que o número de empresas de comunicação social que 
cobra pelo acesso aos seus conteúdos é ainda residual, no entanto, o acesso a esses 
conteúdos através da internet não é gratuito. A internet é uma plataforma paga e de 
acesso condicionado pelo que nunca poderá ser uma alternativa à TDT e à distribuição 
de conteúdos de televisão através do espectro de forma não condicionada livre e isenta 
de qualquer espécie de pagamento. 


