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Introdução 
 

Neste documento, iremos responder às questões que foram devidamente fundamentadas (con-

forme solicitado pelas duas Entidades Reguladoras) tendo em conta o enquadramento legal, 

técnico e aplicabilidade para o comum cidadão que é utilizador do serviço de televisão digital 

terrestre (TDT). 
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QUESTÃO 1 • Considera que as condições de mercado permitem 

um incremento na oferta TDT com o surgimento de novos opera-

dores e de novos serviços de programas? Em caso afirmativo, qual 

a sua tipologia e modelo? 
 

No actual contexto onde existe maior procura de conteúdos mais específicos para um target 

específico de público, faz mais sentido haver mais serviços de programas que correspondem às 

necessidades. A tipologia que está em grande procura no mercado seria a informação e conte-

údos infanto-juvenis tendo em conta que os actuais operadores generalistas não conseguem 

corresponder às necessidades do público e que podia ser ocupado na, pouca, capacidade que 

pode ser ocupada pelo MuxA, actualmente em vigor, considerando que o modelo adoptado po-

deria ter em conta o público-alvo que, julgamos que não está a ser analisado pelos operadores 

em exercício, bem como nos potenciais operadores que entretanto se mostrarem interessados. 

Devo salientar que uma das grandes falhas no serviço de Televisão Digital Terrestre (TDT), é que 

não foram acautelados alguns princípios que estavam previstos através do n. 2, do Artigo 13.º 

da Lei n. 8/2011, de 11 de Abril (Lei da Televisão) que altera a Lei n. 27/2007, de 30 de Julho, 

que cito «Tratando-se de serviços de programas de acesso não condicionado livre, as licenças 

são individualizadas de acordo com o número de serviços de programas televisivos a fornecer 

por cada operador de televisão». Apesar de o legislador não ter acautelado com a migração do 

serviço analógico para o digital, as vantagens que o serviço de televisão digital permite fazer e 

sendo a licença individualizada, a frequência também deveria de ser individualizada estando, 

evidentemente, dependente da capacidade da largura de banda que a plataforma permite. Con-

siderando que este é o ponto fundamental para haver uma maior abertura a mais conteúdos 

televisivos sem estar dependente de frequências disponíveis pelo Quadro Nacional de Atribui-

ção de Frequências (QNAF) que a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) tem em sua 

posse, bem como também mais novos operadores que queiram entrar no serviço free to air do 

serviço TDT. Seria então uma excelente proposta para o Governo repensar melhor além das 

considerações que poderão advir desta Consulta Pública, que consideramos essencial e útil para 

as mudanças que a TDT pode vir no presente e futuramente. 
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QUESTÃO 2 • Antevê o interesse de entidades com vontade e ca-

pacidade de investimento em novos serviços de programas na 

TDT? 
 

No que toca esta questão, e tendo em conta que existe mais operadores de comunicação social 

interessadas em introduzir-se na TDT, a minha dúvida surge sobre o investimento e, sobretudo, 

tendo em conta que a capacidade do MuxA se encontra disponível. Com o interesse, pelo que o 

Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal (RTP), de forma justa e plausível, 

propôs a introdução dos seus dois canais temáticos (RTP Informação e RTP Memória), há von-

tade financeira por parte dos novos operadores que prestarem novos serviços de programas? 

Se em vez de termos um Multiplexter e termos 3 (ou mesmo 4) Multiplexter’s atribuídos aos 

actuais operadores já em exercício do free to air, abrindo a porta para disponibilizar o acesso 

não condicionado livre os seus conteúdos temáticos que já disponibilizam no acesso não condi-

cionado com assinatura, e tendo em conta que existem 50 canais UHF e 1 canal em VHF dispo-

níveis e atribuídos ao Estado Português e planeados para o serviço TDT, certamente o investi-

mento por parte dos operadores de televisão seriam nulos para quem já estão em actividade 

mas teriam vantagens, porque aumentava as suas margens de lucro derivado às receitas de pu-

blicidade. Só não entendemos porque o Governo em Exercício não antecipou estas situações…? 

Foi por negligência…? Foi por descuido…? Ou foi mesmo propositado…? Ou foi por conveniência 

dos Operadores Prestadores de Televisão por Subscrição…? 

Considerando que a TDT permite poupanças anuais nos consumidores e aumenta as receitas de 

publicidade aos operadores de televisão, isto se os preços praticados pelo Operador de Trans-

porte (PT Comunicações) reduzisse ainda mais o preço anual do serviço de transporte, traria 

mais vantagens para ambas todos os envolvidos. Uma das maiores causas feitas pelos operado-

res de televisão está no preço muito alto do transporte, sendo a mesma empresa (PT Comuni-

cações) que disponibiliza um serviço de Ultra Banda Larga por uma rede de fibra óptica a um 

preço bastante atractivo e acessível para os consumidores, obrigando os operadores de televi-

são perderem as suas margens de lucro em publicidade e redução de quotas de público nos 

canais disponibilizados pela TDT. 
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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 simultâ-

neo ou sucessivamente, obedecendo a uma calendarização defi-

nida com base em critérios gerais? 
 

Se o Governo e a Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) estiverem interessadas e 

corresponder aos vários apelos de espectadores e alguns operadores já em plena actividade 

bastava uma simples adenda à licença durante um prazo de 45 dias para que os operadores de 

televisão mostrarem interesse em modificar a sua licença e uma apreciação de 30 dias após 

solicitação dos respectivos operadores, para análise junto da ERC. Após este processo, o Go-

verno pode abrir um Concurso Público, conforme previsto no Artigo 15º da Lei da Televisão (an-

teriormente citada) num prazo não superior a 90 dias após conclusão do processo de adenda 

aos actuais operadores. 

Os critérios a serem definidos devem ser os mesmos que a Lei já prevê salvaguardando a questão 

dos custos financeiros poderão vir junto dos actuais e novos operadores ao qual as entidades 

reguladoras envolvidas devem, particularmente, estarem disponíveis para a sustentabilidade do 

serviço TDT. 

Existe um caso de excepção que deva ser analisado, o serviço informativo da Euronews que é a 

porta de entrada de todas as informações da União Europeia. Tendo a RTP como accionista de 

referência desse mesmo operador, sugeria que este mesmo serviço seja integrada na oferta te-

levisiva da RTP, tendo em conta o Contracto de Serviço Público de Televisão que deva acautelar 

as questões Europeias na vida dos cidadãos portugueses. Na Europa, todos os operadores pú-

blicos de televisão, suportam na sua oferta este mesmo serviço. 

 

QUESTÃO 4 • Que objectivos de interesse geral não podem deixar 

de ser acautelados e assegurados numa possível reconfiguração fu-

tura da oferta TDT? 
 

Devem ser acautelados os custos tanto por parte dos operadores de televisão bem como dos 

consumidores TDT. Porque uma das vantagens da TDT para o consumidor é o preço. Quando foi 

introduzido o serviço, os cidadãos tiveram de pagar entre 19 e os 100 Euros por migrar o serviço 

analógico para digital que foi uma prestação e não em várias prestações infinitas, como aplicam 

os operadores prestadores de televisão por subscrição. Se os consumidores abandonarem os 

operadores prestadores de televisão por subscrição em detrimento da TDT, seria de muito ‘bom-

tom’ os operadores de televisão disponibilizarem os seus serviços de programas sem limitações 

para que os consumidores possam migrar sem deixarem de acompanharem os conteúdos que 

estão disponibilizados pelo acesso não condicionado com assinatura. 
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QUESTÃO 5 • Que papel deverá ter o, ou ser reservado ao, serviço 

público de televisão, neste contexto? Deve o serviço público de te-

levisão ter uma oferta superior à dos operadores privados de tele-

visão, no quadro de um eventual alargamento da oferta da TDT?  
 

O Serviço Público de Televisão deve continuar a garantir aquilo que está previsto na Lei porque 

têm competências e obrigações próprias entre o operador e o Estado Português. Em todos os 

países da Europa onde existe um operador de televisão que preste o Serviço Público de Televi-

são, pode ter uma oferta superior porque tem de responder aos vários públicos que o Serviço 

Público está obrigado. Agora os privados é que devem apostar mais na qualidade e não na quan-

tidade porque conteúdos em excesso faz com que muitos espectadores deixem de consumir em 

detrimento de canais temáticos que são importados de operadores de televisão internacionais 

com uma equipa, residual, de funcionários de Língua Portuguesa. 

 

QUESTÃO 6 • Nas actuais condições de mercado, qual a viabilidade 

de surgirem interessados em serviços de programas regionais e lo-

cais? 
 

Relativamente a este assunto que consideramos que é justo e é uma oportunidade para que 

alguns operadores de televisão de cariz regional/local que não têm condições financeiras para 

avançar para um projecto de serviços de programas regionais/locais no âmbito nacional, tendo 

em conta que a RTP já garante nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira derivado ao 

Contracto de Serviço Público Regional acordado entre os Governos Regionais e a RTP, teria muita 

viabilidade se houvesse um Multiplexter regional que fosse pago por todos os operadores regi-

onais/locais estiverem interessados e a um horário mais limitado tendo em conta a questão 

financeira que já citei. 

Existe de facto, uma enorme oferta mas que está disponível através de emissões de streaming 

na internet que podia ser disponibilizado através da TDT. Mas será que a PT Comunicações têm 

condições para acordar com estas operadoras de televisão e fazer um preço um pouco mais 

acessível como foi atribuído ao Canal Parlamento…? Se a PT Comunicações estiver disponível e 

fazer nos mesmos moldes, podemos considerar que a ANACOM deva disponibilizar um Mux para 

serviços de programas regionais/locais. 
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QUESTÃO 7 • Qual o figurino de financiamento e de conteúdos que 

antecipa para os serviços de programas regionais e locais? 
 

O figurino de financiamento podem ser operadores de televisão de âmbito nacional, operadores 

de rádio de âmbito regional/local com o acordo com as autarquias locais. Relativamente aos 

conteúdos, o melhor figurino seria os operadores de rádio de âmbito regional/local tendo em 

conta a sua experiência de difusão e público. 

 

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 sucessiva-

mente, obedecendo a uma calendarização definida com base em 

critérios gerais? 
 

O modelo a seguir deve ser o mesmo que dos operadores de televisão em geral mas com prazos 

mais alargados ao que a Lei já contempla, para que sejam igualmente tratados como um outro 

operador de televisão ao serviço dos espectadores. 

 

QUESTÃO 9 • Levando em conta as experiências passadas e pre-

sentes quanto aos modelos de exploração da plataforma TDT e mo-

delos de distribuição de serviços de televisão, qual o modelo que 

considera mais adequado e como perspectiva a sua evolução? 
 

Considerando que houve uma má experiência passada para a transição de plataforma de televi-

são, deve ser acautelados não só os conteúdos a serem oferecidos bem como dos custos que 

possam estar envolvidos num futuro processo de transição, que está-se a prever para a introdu-

ção do sistema DVB-T2. O melhor modelo a adoptar deve aplicar não uma frequência única na-

cional mas de várias frequências, que possam ser únicas em algumas regiões, tendo em conta 

as questões de propagação da frequência rádio a ser distribuída. Também sugiro que, se for 

adoptado um modelo de multifrequências distribuídas pelas regiões, deve o Operador de Trans-

porte suprimir, se tecnicamente for viável, muitos Centros Emissores de TDT para cobrir uma 

determinada região. 
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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 po-

sicionamento claramente concorrencial em face da oferta já exis-

tente (cabo, ADSL, satélite, etc.) ou deveria antes apresentar-se 

como uma oferta complementar relativamente à restante oferta 

paga? 
 

O entendimento, não existe espaço para existir uma oferta de televisão por subscrição na TDT 

porque os actuais operadores que têm essa modalidade são operadores associados a operado-

res prestadores de televisão por subscrição pelo que é inviável fazer essa discriminação a menos 

que os operadores em causa estejam revelem interesse para isso. 

 

QUESTÃO 11 • Que ponderação faz do desenvolvimento dos for-

matos em HD, UHDTV e 3DHD, e da sua adopção nas emissões de 

TDT? 
 

A ponderação é que, enquanto os fabricantes de televisão e os fabricantes de equipamentos 

adaptadores de televisão é que possa adoptar a médio prazo. Actualmente, o formado HD já 

deveria de estar a ser adoptado e iniciar os testes do serviço UltraHD (UHDTV) para a possível 

migração DVB-T2 nos próximos anos. Enquanto não há equipamentos já disponíveis, e a um 

preço acessível, podem ser efectuados testes nesses formatos de imagem na plataforma TDT no 

canal que estava reservado para o HD que nunca foi utilizado. Devo salientar que faz sentido 

que num Mux haja um canal para efeitos de teste aos receptores que os utilizadores utilizam 

pelo que, entendo que deva ser libertado os canais reservados para o 5º canal (cujos os concor-

rentes foram chumbados e que recentemente o processo judicial determinou em retirada da 

queixa de uma das partes envolvidas) e para o canal partilhado em HD, visto que é intenção dos 

actuais operadores em exercício desejarem migrarem para o formado HD. 
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QUESTÃO 12 • No contexto da presente oferta de serviços de pro-

gramas, como encara a viabilização das emissões em HD, tendo 

presentes, nomeadamente, as expectativas do público e dos anun-

ciantes e custos de produção e de transmissão? 
 

Nesta questão, consideramos que faz todo o sentido ser viabilizado as emissões em formato HD 

porque os mesmos operadores de televisão têm já os equipamentos preparados para poderem 

emitir nesse formato. Neste ponto, lamentamos que os operadores privados, em particular a 

Televisão Independente (TVI), que durante o processo de transição para a TDT não tenha escla-

recido os espectadores do seu canal em explicar o formato 16:9 HD apresentando as enormes 

vantagens em termos de resolução de imagem. Há uma enorme espectativa por parte do público 

de ver melhor televisão num formato onde o cinema já adopta (apesar de ser em 16:10 que é 

um pouco diferente do formato em causa em que falamos), bem como já adoptado pela maioria 

dos operadores de televisão da Europa. Os anúncios de televisão sempre foram emitidos em 

16:9 pelo que consideramos que não existe qualquer espectativa agora os custos de transmis-

são, em termos financeiros, deveriam de ser reduzidas tendo em conta que a largura de banda 

que é utilizada é muito superior à definição standard. 

 

QUESTÃO 13 • Considera possível identificar, desde já, constrangi-

mentos de natureza regulatória ao desenvolvimento da HbbTV? 
 

Do que se documentou sobre a questão do HbbTV, é que, sendo este serviço o sucessor do 

serviço Teletexto fornecido pelos operadores de televisão, consideramos que pode haver cons-

trangimentos por parte dos operadores prestadores de comunicações electrónicas em exigir que 

não seja oferecido mesmo tendo em conta que o Operador de Transporte também fornece ser-

viços de acesso a internet. Logo tendo em conta que o HbbTV tem associado um acesso a inter-

net, a ANACOM deve dar um parecer vinculativo no sentido de se decidir um princípio de neu-

tralidade para o desenvolvimento deste serviço, que consideramos que é uma mais-valia para o 

espectador. 
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QUESTÃO 14 • Partindo da realidade que já hoje é conhecida em 

termos de reserva de capacidade para a disponibilização de funci-

onalidades que permitam o acompanhamento das emissões por 

pessoas com necessidades especiais, qual a capacidade que en-

tende dever ser garantida no futuro e quais as funcionalidades que 

deverão ser consideradas para ocupação dessa capacidade a reser-

var? 
 

A quando da transição para a TDT, se cada operador de televisão tivesse garantido um Mux 

conforme a Lei deveria de consagrar (uma licença = uma frequência) era possível que cada ser-

viço de programas deva ter sempre um canal de acompanhamento das emissões por pessoas 

com necessidades especiais. Pelo que sugiro que o Governo deva apresentar um mecanismo 

legal (por via de uma Portaria) ao qual pode abrir a excepção de atribuir mais Muxs aos restantes 

operadores já em serviço, por forma a garantir esse mesmo acompanhamento. 

 

QUESTÃO 15 • Como considera dever ser atribuída a capacidade 

remanescente (não utilizada) da rede associada ao Mux A? Identi-

fique na resposta a quantidade, a resolução e a tipologia de servi-

ços de programas. 
 

Tendo em conta que o processo de transição foi mal feita e porque não querem atribuir novos 

Muxs e entrega-los aos actuais operadores de televisão, considero que deva ser retirado o canal 

que estava reservado para o 5º canal generalista e o canal HD tendo em conta que os actuais 

generalistas têm enorme desejo. Como a plataforma TDT (DVB-T) só permite 10 canais em defi-

nição standard (SD) ou 5 canais em HD e actualmente estão ocupados 5 canais em SD, enquanto 

não houver vontade política para mudar o número de Muxs atribuídos, consideramos que os 

canais RTP Informação, RTP Memória e Euronews deveriam de constar na oferta TDT no actual 

Mux A. Pelo que totaliza de 5 para 8 canais dando a reserva para efeitos de teste um canal HD. 
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QUESTÃO 16 • Como considera dever ser utilizada a capacidade 

remanescente (não utilizada) da rede associada ao Mux A e a ca-

pacidade da rede associada ao Mux B? Identifique na resposta a 

quantidade, a resolução e a tipologia dos serviços de programas. 
 

Se houver a questão de migrar os serviços de programas para HD, toda a capacidade de utiliza-

ção do Mux A seria usado para os canais RTP1, RTP2, SIC e TVI em formado HD e o Canal Parla-

mento em formato SD (tendo em conta que o Canal Parlamento, dando parecer que, não têm 

garantias técnicas para que as sessões plenárias e comissões parlamentares não consigam ser 

emitidas em HD) e no Mux B seria usado para os canais RTP Informação, RTP Memória e Euro-

news em formado HD. 

 

QUESTÃO 17 • Considerando que é expectável que só após 2017 a 

actual rede SFN associada ao Mux A migre para MFN, qual consi-

dera ser o horizonte temporal mais apropriado para a instalação 

da rede associada ao Mux B (MFN)? 
 

Consideramos que o melhor horizonte temporal para aplicar uma rede Mux B em MFN seria no 

menor espaço de tempo (cerca de ano e meio) antes de migrar o Mux A para MFN e garantir 

que as frequências possam ser usadas sem qualquer constrangimento com Espanha e Marrocos. 

Se a rede Mux B em MFM for instalada com sucesso e no menor espaço de tempo, então em 

2017 a rede Mux A em MFM será o mesmo período temporal na sua adopção visto que já teriam 

sido efectuados testes durante o processo de instalação e possível reconfiguração da rede Mux 

A no sistema referenciado. 

 

QUESTÃO 18 • Qual a tecnologia (DVB-T ou DVB-T2) que considera 

dever ser adoptada 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 adoptar? 
 

Tendo em conta que a tecnologia DVB-T é para descontinuar, considero que a rede Mux B deva 

ser em DVB-T2 agora á que considerar que a introdução desta mesma rede só pode ser instalada 

desde que haja televisões e descodificadores a preços mais acessíveis e que possam amortizar 

mais rapidamente. Porque no caso da introdução do DVB-T, muitos dos equipamentos ainda 

não foram 100% amortizados do seu investimento, pelos consumidores, pelo que a instalação 

do Mux B deva ser introduzida assim que os produtores de televisões e de descodificadores 

adoptem o DVB-T2. 
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QUESTÃO 19 • Caso em 2017 a norma do formato de compressão 

de vídeo HEVC não esteja ainda suficientemente madura, consi-

dera 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”? 
 

Se consideramos que o formato de compressão HEVC vai ser descontinuada porque não existe 

suporte para amadurecer, não vejo viabilidade por aguardar pela instalação da rede Mux B. Por-

que não há dados suficientes para dizer que o HEVC seja a norma vídeo a ser adoptado para o 

DVB-T2. 

 

QUESTÃO 20 • Considera o cenário de substituição da actual 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 necessi-

dade de adaptação das populações? 
 

Considero que esta questão não dá a possibilidade de que um cenário hipotético do formato 

compressão vídeo não ser o HEVC, claro que os custos de migração seriam nulos mas este for-

mato já for adoptado na sua plenitude, quem deveria de suportar seria o operador de transporte 

e não as populações tendo em conta que foram as mesmas populações que suportaram os cus-

tos de migração e não o operador de transporte, como seria ideal. 

 

QUESTÃO 21 • Ainda neste cenário (DVB-T2 + HEVC), como consi-

dera dever ser utilizada a capacidade da rede? 
 

Numa primeira análise seriam os novos operadores que entretanto poderão concorrer, mas en-

tretanto até que as populações estejam preparadas para fazer a migração dos seus televisores 

e/ou descodificadores a preços acessíveis e de amortização rápida, tendo em conta que a ante-

rior transição levou bastante tempo para amortizar. Gradualmente os canais em HD, iniciando-

se pelo Serviço Público de Televisão (RTP Informação e RTP Memória) e a Euronews, quando a 

rede Mux A transitar para a normal DVB-T2 + HEVC então serão os canais RTP1, RTP2, SIC, TVI 

em formato HD e o Canal Parlamento em formato SD. 
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QUESTÃO 22.1 • Como considera dever ser (re)planeado o espec-

tro actualmente previsto para as redes de recepção móvel (DVB-

H)? 

- Deve ser planeada mais do que uma rede com topologia MFN de 

âmbito nacional? Tal permitiria que sem novos investimentos na 

instalação de recepção, nomeadamente sem novas antenas de re-

cepção, a oferta de serviços de programas poderia aumentar signi-

ficativamente. No entanto, todos os serviços de programas concor-

reriam para o mesmo tipo de mercado, isto é, recepção linear de 

serviços de programas, para recepção fixa em receptores de gran-

des dimensões. 
 

Pelo conhecimento que obtivemos, irá surgir uma 2ª geração de TDT Móvel que será apresen-

tado em 2015 os primeiro terminais móveis a surgir. Não existe nenhum impedimento que ve-

nha a ser implementado mas a topologia a ser adoptada seria a MFN à mesma em âmbito naci-

onal e podem transportar os mesmos canais de televisão mas o problema é que vão ser os ope-

radores do serviço móvel terreste a fornecer o serviço, pelo que não veria qualquer viabilidade 

na sua adopção tendo em conta os custos que irão ser 100% suportados pelos consumidores. 
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QUESTÃO 22.2 • Como considera dever ser (re)planeado o espec-

tro actualmente previsto para as redes de recepção móvel (DVB-

H)? 

- 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 68 mesmo Dis-

trito, considera apropriado que esta rede possua uma configuração 

muito robusta 58, por forma a que a respectiva cobertura radioe-

léctrica 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? 
 

Consideramos que não se justifica a adopção de serviços de programas de âmbito distrital/regi-

onal/local tendo em conta o factor de mobilidade que a plataforma DVB-H permite. A menos 

que sejam efectuados esses mesmos «desdobramentos temporários» para que esses serviços 

possam ser distribuídos regionalmente, tal como acontece ao serviço de radiodifusão. 

Relativamente às frequências a adoptar, devem ser robustas para que possa facilitar a vida do 

espectador que pretender ter acesso aos conteúdos sem qualquer tipo de limitação. 

 

QUESTÃO 23 • Tendo em conta o exposto no ponto 4.4.1. do pre-

sente documento, considera que se deve planear a faixa de VHF 

também para TDT? Em caso afirmativo, para redes de que âmbito 

geográfico? 
 

Consideremos que sim que pode ser usado para utilização da TDT a faixa VHF disponível para a 

utilização da plataforma DVB-H de âmbito nacional. Se for possível, também que seja disponibi-

lizado uma segunda frequência na faixa VHF para o DVB-H de âmbito regional/local para assim 

acompanhar a oferta TDT DVB-T/DVB-T2. 
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QUESTÃO 24 • Tendo em conta que, no âmbito da gestão de es-

pectro, 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 prin-

cípio para serviços de programas de acesso não condicionado com 

assinatura ou de acesso condicionado (Pay TV) para essa zona? 
 

Não se justifica planear uma rede com serviço de programas de acesso não condicionado com 

assinatura ou de acesso condicionado porque essas frequências podem ser usadas nessas regi-

ões para colmatar algumas lacunas que nas zonas de fronteira não podem adoptar em detri-

mento das faixas atribuídas ao Estado Português. 

 

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 de-

verá ter? Em que condições? 
 

O ICP-ANACOM deve proceder o mesmo tipo de procedimentos até agora adoptados, nas mes-

mas condições de acesso público a um leilão de frequências para que possa ser utilizado. 
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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 actualização 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? 
 

Nas duas opções apresentadas nesta Consulta Pública, considero que a opção a) seria a melhor 

solução porque o preço base coloca o preço do serviço de forma igual para todos os interessa-

dos. Agora os critérios que devem ser definidos não têm que ter em conta preço médio anual 

do concurso público do Mux A porque a tendência quando é lançado um novo serviço que trás 

maior rentabilidade tem custos reduzidos logo são reduzidos os preços médios anuais. Agora 

uma das opções que deveria de ser ponderada era a capacidade financeira para as populações 

para a aplicação da plataforma. O Operador de Transporte não pode aplicar o mesmo quando 

aplicou a TDT mas sim a preços ainda mais acessíveis e ser da sua responsabilidade essa migra-

ção de DVB-T para DVB-T2.  

 

QUESTÃO 27 • Qual a opção que considera mais razoável? Existem 

outras possibilidades que no seu entender não foram identifica-

das? Quais? 
 

Se for das três opções identificadas, considero que o risco total para o concorrente seria o ideal 

tendo em conta que é da responsabilidade do Operador de Transporte deve garantir um preço 

correspondente ao Mbps utilizado ao operador de televisão. Porque não faz qualquer sentido 

que um operador de televisão tenha que pagar o remanescente do Mux porque isso seria enca-

recer ainda mais o serviço de televisão e que torna com que o serviço TDT seja extinto em detri-

mento dos prestadores de televisão por subscrição (TV Cabo, IPTV). O objectivo da TDT é de ser 

acesso público e não de acesso custeado pelos utilizadores finais de acesso. 
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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 anterior-

mente colocadas, qual considera ser o modo de atribuição de es-

pectro a adoptar pelo ICP-ANACOM? 
 

Nesta questão, deva ser adoptado o mesmo procedimento que tem vindo a ser aplicado acau-

telando as questões de interferência sobre os serviços móveis terrestes que podem impossibili-

tar uma difusão correcta ao espectador. Tendo em conta à experiência anterior, era de salientar 

que o ICP-ANACOM deva atribuir as frequências que não sejam próximas das frequências do 

SMT, sobretudo 4G/LTE. 

 

QUESTÃO 29 • Como perspectiva a televisão do futuro? Que plata-

formas 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? Cum-

prirão essas plataformas, excluindo a TDT, as necessidades de to-

dos os utilizadores finais? Qual o papel que poderá representar a 

convergência (p.ex. ao nível dos terminais, serviços, rede e tecno-

logias) no que concerne à futura utilização do espectro das faixas 

VHF e UHF? 
 

No futuro, a televisão vai ser um motor de diversidade a custos muitos reduzidos ou até mesmo 

controlados. Num actual contexto social e financeiro dos cidadãos, não faz muito sentido estar 

a utilizar um prestador de comunicações electrónicas para poder aceder a televisão sem qual-

quer limitação e sem qualquer tipo de cobrança adicional, era importante salientar que os pro-

gramas televisivos actualmente em vigor precisam de ser reforçados e isso está nas mãos da ERC 

e da ANACOM deixarem permitir novos conteúdos de forma livre e não condicionada. 

Relativamente às faixas VHF e UHF, devem ser reservadas até que mais operadores estejam 

interessados e que não sejamos prejudicados após os acordos efectuados a Espanha e a Marro-

cos, no que toca de frequências. 

É preciso alargar os horizontes para o serviço TDT!  
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QUESTÃO 30 • Sendo cada vez mais os operadores de radiodifusão, 

produtores de conteúdos multi-plataformas, quais as consequên-

cias que tal alteração de modelo terá na forma como os consumi-

dores acedem aos serviços prestados? E na forma como os serviços 

irão ser prestados? Em que horizonte temporal considera que as 

mudanças preconizadas irão acontecer? 
 

Considero que a curto-médio prazo irá acontecer essa mesma mudança mas para que isso seja 

aplicado, é preciso analisar se os preços que são praticados para a TDT são inferiores aos valores 

aplicáveis aos acessos de internet de ultra banda larga a ponto que possam anular, no caso da 

TDT, ao consumidor final. Porque o serviço TDT não pode ser um serviço tendencialmente pago 

mas sim gratuito. 
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Conclusão 
 

Consideramos que existem questões que devam ser acautelados e sobretudo cumprir o que diz 

a Constituição da República Portuguesa e a Lei da Televisão. Seria importante pensar que, 

quando o serviço de televisão era analógico, havia limitações ao nível das frequências enquanto 

hoje não existe limitações. Também deveria considerar a hipótese do Canal Parlamento estar ao 

mesmo nível que os outros operadores de televisão difundido 24 horas por dia e com um Guia 

TV porque até hoje este mesmo canal não têm Guia TV porque como o espectador sabe a que 

horas é um debate quinzenal ou mesmo uma comissão parlamentar? É uma falha muito grave 

mas apresento a solução de que o Serviço Público de Televisão deva cooperar e co-participar 

financeiramente a restante emissão. 

Além disso, a proposta de uma licença uma frequência deveria ter sido aplicada desde da intro-

dução da TDT imputando os custos remanescentes de capacidade do Mux ao Operador de Trans-

porte e não do Operador de Televisão. Também deve ter em conta que o operador de transporte 

deve ser obrigado a baixar o preço dos serviços para que os actuais operadores e potenciais 

operadores de televisão possam contribuir para o espaço audiovisual livre e independente. 


