
 

                                          

 
 

Resposta da CPMCS  

à Consulta Pública relativa ao Projeto de Deliberação da ANACOM 

de 25 de junho de 2015 

define as obrigações de cobertura terrestre e altera o Direito de Utilização de Frequências 

n.º 6/2008 (DUF) TDT (MUX A) 

 
 
Vem a CPMCS responder à Consulta Pública relativa ao Projeto de Deliberação da ANACOM de 

25 de junho de 2015, que visa alterar o Direito de Utilização de Frequências n.º 6/2008, 

atribuído à PTC (agora, e doravante, MEO) para a gestão de um Multiplexer de televisão digital 

terrestre (TDT). 

 
A CPMCS deve, antes de mais, assinalar a ausência de informação técnica que permita avaliar a 

efetiva adequação ao interesse da população por parte de algumas soluções propostas pela 

ANACOM.  

 
Na verdade, tal défice de informação não se alterou com a alegada concessão de acesso a uma 

das associadas da CPMCS, a RTP, à documentação entregue pela MEO em cumprimento do 

ponto 3. A. e B. da deliberação de 16 de maio de 2013, amputada, por alegadas razões de 

confidencialidade, de toda a informação que seria relevante conhecer (mesmo sabendo que a 

informação ocultada, sendo meramente técnica, não se reconduz a matéria cujo sigilo mereça 

proteção legal e mesmo após a desclassificação parcial entretanto promovida pela ANACOM, 

até porque se desconhece, praticamente um ano volvido, o parecer da CADA e a consequente 

decisão da ANACOM face à restante informação).  

 
A questão da transparência relativa às comunicações entre MEO e ANACOM e à informação 

efetivamente disponibilizada aos operadores de televisão e à população face à deficiente 

prestação do serviço de TDT, que a ANACOM reconhece em vários momentos, permanece, 

aliás, uma questão central em todo este processo e está longe de se encontrar satisfeita, assim 



 

                                          

como por fazer está o apuramento das responsabilidades relativamente ao defeituoso 

dimensionamento da rede inicialmente montada pela MEO e às sucessivas etapas da sua 

redefinição e estabilização, que se crê, atenta a persistência das queixas dos cidadãos (“5 anos 

após o início da implementação da rede”, como a ANACOM reconhece), ainda não atingida. 

Relativamente às insuficiências do SPD em consulta, e sabendo que as exigências iniciais de 

cobertura terrestre se limitaram a 85% do território em virtude, como a ANACOM reconhece, 

das “dificuldades de implementação de uma rede SFN a nível nacional”, fica por explicar a 

razão de tal exigência de cobertura não ser agora revista, alargada (e não apenas aos 92,5% da 

população que a MEO diz cobrir por via terrestre) e incorporada no DUF, de acordo com os 

parâmetros internacionais, quando se altera a configuração da rede para MFN. 

 
Permanece também por explicitar, uma vez que a ANACOM não fornece qualquer 

enquadramento para os números que constam do quadro das obrigações de cobertura 

terrestre (anexo 2), a correlação entre a distribuição da população no concelho, a sua orografia 

e a recomendação de cobertura territorial terrestre agora proposta, assim como o modo de 

aferir a obtenção das percentagens de cobertura exigíveis. 

 
A CPMCS discorda ainda do recuo da ANACOM quanto ao âmbito geográfico da avaliação da 

cobertura ao nível da receção por entender que essa avaliação deveria ser efetuada ao nível da 

freguesia, tal como sugerido na deliberação de 16 de maio de 2013 (que exigia o reporte dos 

dados ao nível da freguesia), e não ao nível concelhio, como neste projeto, contemporizando 

com solicitação da MEO, a ANACOM pretende instituir.  

 
A este propósito, a CPMCS recorda que a ANACOM alterou a sua posição inicial porque, ao 

contrário do que sucederia se a análise e fixação das obrigações de cobertura se fizesse ao 

nível da freguesia (situação em que “a definição de margens estatísticas de erro relativas aos 

valores estimados seria muito complexa”), com a agregação dos resultados por concelho “será 

possível […] fixar margens estatísticas de erro associadas às estimativas de cobertura que 

sejam, por uma lado razoáveis e por outro verificáveis, pois importa, através da monitorização 

e fiscalização, avaliar eficazmente o cumprimento das obrigações de cobertura, o que se 

mantém assegurado”.  



 

                                          

É absolutamente incompreensível, por isso, que a ANACOM venha agora abdicar do seu papel 

regulador, abandonando a previsão de qualquer margem de erro e confiando na “margem de 

segurança adicional” que a MEO diz ter adotado e que não é sequer, como habitual, tornada 

pública, impedindo a monitorização do cumprimento das suas obrigações de forma adequada 

e transparente.   

 
A CPMCS considera também que o período de tempo determinado pela ANACOM para aferir 

uma disponibilidade do serviço ao nível da receção de 99% fica muitíssimo aquém do que seria 

exigível, pois permite uma ausência de emissão de até 3,65 dias, seguidos ou interpolados, por 

ano, admitindo assim, com toda a normalidade, que um cidadão possa num ano estar privado 

de televisão até 87 horas e 36 minutos/ano, em média mais de 14 minutos por dia, o que não 

pode deixar de ser considerado muito insatisfatório para um serviço de reconhecido interesse 

público como a disponibilização do sinal de televisão à população. 

 
A CPMCS não pode ainda deixar de salientar que as soluções preconizadas não devem de 

modo algum comprometer o desenvolvimento da oferta de serviços de programas de televisão 

por via hertziana terrestre de acordo com as possibilidades abertas pelos sucessivos 

dividendos digitais, designadamente quanto à necessidade de novos multiplexers que 

permitam o seu alargamento e a evolução do formato da imagem. 

 
A este propósito, a CPMCS relembra, por exemplo, que a alteração ao DUF que agora se 

produz envolve a necessidade de reafectação do espectro radioelétrico que estava previsto 

para a rede DVB-T distrital, uma situação que, conjugada com as alterações anteriormente 

verificadas aquando da libertação da faixa dos 700MHz, obriga a que se proceda a um 

reajustamento desta rede na medida em que existe, e continuará a existir, interesse na sua 

futura utilização. 

 
Na verdade, a Lei da Televisão, prevendo a existência de televisões regionais e locais (que, por 

razões de universalidade e de inclusão social, deverão ser preferencialmente “serviços de 

programas em aberto” e com emissão por via hertziana), criou muitas expectativas junto do 

operadores de radiodifusão sonora local e das próprias populações, pelo que importa garantir 

a existência de espectro suficiente que permita a concretização futura destes objetivos. 



 

                                          

Finalmente, a CPMCS faz notar que, não obstante a ANACOM defender o congelamento do 

tipo de cobertura (TDT ou DTH) a partir do momento em que a MEO considera que a rede 

atingiu a sua estabilidade, conforme a empresa vem alegando junto do regulador, não se 

vislumbra no SPD o momento a partir do qual apenas seria, ou será, legítimo à MEO recorrer 

ao reforço da cobertura SFN ou à antecipação da migração para MFN, conforme estabelecido 

no ponto 2.5 da deliberação.  

 
 
 
Lisboa, 31 de julho de 2015 
 
 
 
Pela Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social 

 
 

 


