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From: Célio Oliveira 
Sent: segunda-feira, 19 de Maio de 2014 11:28
To: futuro.tdt@anacom.pt
Subject: Consulta sobre o futuro da TDT

Bom dia Exmo. Sr. 
 
Segue abaixo a resposta às questões da consulta pública sobe o futuro da TDT. Não responderei a todas as 
questões, por entender que o meu conhecimento técnico é insuficiente e não me permite fazê-lo. 
 
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) 
 
Sim, considero que existem condições de mercado para expandir a oferta de canais TDT quer sejam por 
novos operadores (desejável) ou não. Não concordo com os argumentos da SIC e TVI de que o mercado 
publicitário não o permite, este é um não problema. Nos últimos anos, registou-se um aumento muito grande 
no número de subscrições de televisão paga, e o share dos canais no cabo tem também vindo a aumentar. 
Por isso este é um não problema e uma falta de visão estratégica dos dirigentes dos referidos canais, que 
relembro continuam a emitir no formato 4:3. Somos os últimos países da europa ocidental com canais a 
emitir neste formato. Algumas notícias davam conta da intensão da SIC e TVI para integrar a oferta de 
canais HD no MUX A, mas vejo isso como uma estratégia que pretende impedir a entrada de novos canais e 
não traz valor acrescentado. 
 
Os novos canais a serem admitidos podem ser ou não generalistas, devendo ter uma programação ajustada 
aos horários de emissão, excluindo todo e qualquer canal que tenha posições extremistas do ponto de vista 
político, social e demais.  
 
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) 
 
Só se existir essa possibilidade é que os privados poderão mostrar essa vontade, embora existem alguns 
entraves. Esses entraves estão relacionados com os custos de emissão na TDT, tal como está actualmente, 
que são elevados. A informação que encontrei, é que os custos de emissão cobrados são elevados, 
comparado com países como França, além de continuar a existir alguns problemas na emissão. 
 
 
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? 
 
Correndo o risco de não ter entendido bem a questão: Devem ser licenciados de forma sucessiva respeitando 
uma calendarização com base em critérios gerais. Não vejo o porquê de se esperar que o processo de várias 
ofertas esteja concluído para que sejam lançadas em simultâneo. Tal situação apenas serve para atrasar a 
entrada e diminuir o interesse. 
 
Questão 4: Que objetivos de interesse geral não podem deixar de ser acautelados e assegurados numa 
possível reconfiguração futura da oferta TDT? 
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Neste momento a deve garantir-se que caso existe uma alteração na TDT essa não obrigue à aquisição de 
novos descodificadores ou outro equipamento para aceder à TDT. Se tal acontecer, será o fim da TDT, 
porque até ao momento e contrariamente ao que aconteceu nos outros países não houve vantagens para o 
consumidor na passagem do analógico para o digital. 
 
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) 
 
Não vejo como um problema o facto da RTP ter mais canais ou serviços na TDT que as empresas privadas. 
Nos últimos tempos é a RTP quem tem inovado mais no serviço de televisão, com a emissão em formato 
16:9, coma introdução da app segundo ecrã. Os privados SIC e TVI não têm conseguido oferecer nada de 
novo no serviço de televisão TDT, o que se verifica é um aproximar da grelha de programação. 
 
Se se aumentar os MUX, uma solução possível é a RTP controlar o MUX A sendo livre de adicionar e 
retirar canais ou de partilhar o MUX com algum outro canal que para divisão de despesa. Com um MUX B 
esse passaria a ser gerido de forma independente dos canais privados, para que não exista incentivo de 
encher o MUX B com "lixo" para impedir a entreda de novos canais. 
 
 
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) 
 
Actualmente, existem interessados na televisão paga (Porto canal). Se se garantir que os custos de emissão 
na TDT são competitivos e o processo de entrada for simples e pouco burocrático não vejo porque não. Uma 
forma interessante seria promover parcerias com universidades (com cursos de comunicação e jornalismo) 
para a criação de canais regionais com qualidade, apresentando um serviço com programas mais próximos 
das pessoas. 
 
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) 
 
Financiamento local e regional, nomeadamente das autarquias, e também através de publicidade de empresa 
locais e até mesmo nacionais. Os custos deste tipo de canais pode ser controlado e minimizado pela não 
necessidade dos canais terem uma programação para 24 horas.  
 
 
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? 
 
A viabilidade deste tipo de oferta depende um última análise daquilo que é oferecido e quais os custos de 
acesso por parte dos consumidores, sendo a oferta concorrente ou complementar.  
 
No caso da oferta complementar, um serviço Pay-per-View de transmissões de desporto, nomeadamente 
futebol, pode suscitar o interesse quer de consumidores quer de clubes de futebol. Tudo depende dos custos 
de acesso à plataforma, quer do lado dos consumidores quer do lado da criação de conteúdos. 
 
Questão 11: Que ponderação faz do desenvolvimento dos formatos em HD, UHDTV e 3DHD, e da sua 
adoção nas emissões de TDT? 
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No actual contexto o desenvolvimento de canais HD seria bem vindo, porque não possibilitar que a RTP 
emita em HD os programas que são já emitidos em HD na RTP HD nos serviços de televisão paga. 
 
Quanto UHDTV e 3DHD não são um prioridade, quer pela falta de conteúdo em tais formatos como pela 
falta de equipamentos que tirem partido desses mesmos formatos.  
 
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? 
 
Não entendo o "drama" em torno da emissão em HD e tenho alguma dificuldade em desligar o tema da 
emissão em 16:9. A RTP é a única que emite em 16:9 a maioria da sua programação e sempre que possível 
em HD na RTP HD. Como expectador não poderia estar mais satisfeito com a emissão num formato actual e
com grande qualidade.  
 
Quanto ais anunciantes, confesso que tenho dificuldade em perceber porque é que estes teriam preferência 
pela emissão num formato de pior qualidade. 
Quanto aos custos de produção e transmissão não sei se as diferenças entre o SD e o HD são significativas 
ou não. 
 
As questões remanescentes estão fora do meu conhecimento técnico, pelo que não serão respondidas. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
Célio Oliveira 
 
 


