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I. Introdução  

 

A OPTIMUS – Comunicações, S.A (doravante “OPTIMUS”) vem pelo presente 

apresentar os seus comentários à consulta pública promovida pelo ICP – ANACOM 

sobre os cenários de evolução da rede de Televisão Digital Terrestre (TDT).  

 

A OPTIMUS acompanha com atenção as questões relacionadas com a TDT e partilha 

a opinião de que o serviço é de grande importância para o país, nomeadamente, pelo 

seu impacto social. A OPTIMUS concorda igualmente com a visão de o ICP - 

ANACOM de que os problemas descritos na consulta sobre o funcionamento da rede 

de TDT carecem de uma solução de caráter duradouro.  

 

No entanto, a consulta pública não faculta informação suficiente, designadamente a 

nível técnico e económico sobre os vários cenários, para que a OPTIMUS possa 

responder a cada uma das questões apresentadas na consulta. 

 

Adicionalmente, o ICP – ANACOM concedeu apenas 10 dias úteis para pronúncia dos 

interessados. Ora, face à complexidade das questões, a abrangência e significativos 

impactos que poderão advir, no curto, mas também no médio e longo prazo, da 

solução a adotar, a OPTIMUS considera que o prazo concedido é reduzido.  

 

Dado este contexto, os comentários da OPTIMUS que se apresentam neste 

documento são os resultantes de uma primeira análise dos (escassos) dados 

facultados na consulta, e, por isso, poderão evoluir na sequência da disponibilização 

de dados e informação adicional por parte do ICP – ANACOM e de uma avaliação 

aprofundada dos mesmos.  

 

 

II. Comentários  

 

1. Operação da rede da TDT 

 

 A OPTIMUS compreende e concorda com a necessidade de assegurar o pleno 

acesso ao sinal TDT pelas populações, procurando para tal que sejam minimizados os 
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custos e impactos resultantes da solução a adotar para minorar os problemas de 

receção de sinal que se têm verificado. Porém, importa também assegurar que 

quaisquer soluções adotadas – temporárias ou definitivas – não condicionem a gestão 

do espetro radielétrico e, em particular, o desenvolvimento de serviços de 

comunicações e/ou imponham um ónus sobre os prestadores daqueles serviços.  

 

O ICP – ANACOM deverá garantir que a entidade que opera a rede de TDT tome as 

medidas necessárias para minimizar as interferências com outros serviços 

acomodados em bandas de espetro adjacentes às que suportam, atualmente e no 

futuro, a rede da TDT.  

 

Com efeito, não se pode considerar proporcional que a entidade que opera a rede de 

TDT não tenha também o dever de tomar medidas que minimizem interferências com 

serviços adjacentes, sendo transferida a totalidade dessa responsabilidade para as 

entidades que prestam serviços suportados nestas bandas.  

 

 

2. Dividendo Digital 2 e harmonização das frequências 

 

O espectro é um recurso escasso, fundamental para a prestação de serviços de 

comunicações eletrónicas e prevê-se que o desenvolvimento do setor exija a afetação 

de recursos adicionais de espetro. Em conformidade com o explanado no documento 

de consulta, diversos organismos internacionais estão já a atuar no sentido de garantir 

que efetivamente seja afeto espetro adicional aos serviços de comunicações 

eletrónicas, nomeadamente espetro resultante da transição do serviço de televisão 

analógico para o digital.  

 

Tal como já referimos em ocasiões anteriores, a OPTIMUS entende que a 

harmonização do espectro é um fator essencial para o sucesso na implementação de 

serviços de comunicações eletrónicas, na criação de fatores de escala e consequente 

transferência de valor para os consumidores e empresas. Esta harmonização é ainda 

mais relevante para um país de pequena dimensão como é Portugal. 
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Por isso, a OPTIMUS saúda a preocupação expressa pelo ICP-ANACOM quanto à 

necessidade de compatibilizar a solução a adotar para a evolução da rede da TDT 

com as ações a tomar a nível nacional e internacional relativamente ao, designado, 

dividendo digital 2. A este propósito a OPTIMUS reforça a necessidade de o ICP – 

ANACOM acautelar efetivamente que quaisquer opções que sejam adotadas no 

curto/médio prazo relativamente à gestão de espetro, em geral, e no âmbito da TDT, 

em particular, não comprometem, nem condicionam a projetada introdução de 

sistemas sem fios na faixa na faixa dos 700MHz, assim como nos 600MHz. 

 

De relevar que com a alocação da faixa dos 700MHz para o serviço móvel terrestre na 

Europa será garantida uma dinâmica que permitirá uma harmonização global 

potenciando o benefício das já mencionadas economias de escala.  

 

Se Portugal não garantir a harmonização do espetro adicional para serviços de 

comunicações eletrónicas sem fios em linha com o projetado a nível europeu e 

mundial e/ou se a utilização de tal espetro implicar custos adicionais para os 

operadores nacionais, nomeadamente devido à necessidade de medidas adicionais de 

proteção contra interferências relativamente à TDT, tal constituirá uma forte 

desvantagem competitiva dos operadores nacionais, colocando em risco o 

reconhecido contributo positivo dos serviços de comunicações eletrónicas nacionais 

para o desenvolvimento do país.  

 

Finalmente, na definição de quaisquer cenários o ICP-ANACOM deverá ter conta a 

experiência obtida com a atual operação das redes LTE 800MHz e de DVB-T para a 

definição dos cenários de evolução da rede de DVB-T. A compatibilização de 

operação das duas redes deve ser salvaguardada, nomeadamente ao nível de bandas 

de guarda e potências de emissão. 
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3. Ausência de informação e procedimentos adicionais de consulta 

 

Tal como aludido na parte introdutória deste documento a OPTIMUS considera que o 

documento de consulta pública não inclui informação suficiente, quer ao nível técnico, 

quer ao nível económico sobre os problemas descritos, para permitir uma resposta 

cabal a cada uma das questões concretas colocadas na consulta.  

  

Neste seguimento, a OPTIMUS sugere a elaboração de estudos técnicos e 

económicos para auxiliar a apreciação de cada um dos cenários apresentados. Desde 

já se refere que estes estudos deverão apresentar as várias técnicas de mitigação dos 

problemas descritos na consulta, assim como exemplos de outros países. 

 

O documento de consulta é ainda omisso quanto ao enquadramento e método da 

eventual atribuição de direitos de utilização de frequências adicionais para a rede da 

TDT, designadamente à luz do previsto no artigo 30º e seguintes da Lei nº 5/2004, de 

10 de Fevereiro pela redação que lhe foi conferida pela Lei nº 51/2011, de 13 de 

Setembro (Regicom) relativos à atribuição e utilização de direitos de frequências.  

 

O documento de consulta também nada refere quanto às contrapartidas que se 

equaciona serem exigidas ao operador da rede de TDT pela atribuição de espetro 

adicional, nomeadamente de caráter financeiro, de cobertura, de subsidiação de 

equipamentos e/ou responsabilidade pelos ajustamentos a efetuar pela população, de 

medidas de salvaguarda relativas à produção de interferências ou ainda ao nível da 

qualidade de serviço. A propósito da qualidade de serviço de salientar ainda que, 

embora o ICP – ANACOM enquadre a necessidade da evolução da rede da TDT para 

fazer face às deficiências registadas atualmente, nada refere quanto à 

responsabilidade sobre tais deficiências, nem sobre as medidas que ao abrigo das 

suas responsabilidades de supervisão e fiscalização já desencadeou e/ou pretende 

desencadear. 

 

Decorre do exposto, que é entendimento da OPTIMUS que o atual procedimento de 

consulta consiste na primeira auscultação do mercado, sendo que o ICP-ANACOM 

realizará consultas adicionais, concedendo aos interessados um prazo mais alargado 

para que os mesmos se pronunciem. Estando em causa um tema que, na opinião da 
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OPTIMUS, tem impacto significativo no mercado, a curto e médio prazo, é sua 

expectativa que o período a ser concedido em posteriores consultas seja de 20 dias 

úteis, em linha com definido no artigo 8º da Lei 51/2011 de 13 de Setembro e na 

deliberação do ICP-ANACOM de 12 de Setembro de 2004 sobre procedimentos gerais 

de consulta. 

 

 

 

III. Conclusão 

 

Em suma, a OPTIMUS considera que qualquer cenário de evolução da atual rede TDT 

deve ponderar simultaneamente: i) a necessidade de debelar as deficiências de 

qualidade da rede atual; ii) de minimizar os impactos para os utilizadores da televisão 

digital; iii) a eficiência espetral; e as condições de desenvolvimento dos serviços de 

comunicações eletrónicas no futuro, em concreto a utilização harmonizada das bandas 

adicionais a afetar aos serviços de comunicações eletrónicas. As possíveis soluções a 

adotar deverão ponderar os impactos naquelas diferentes dimensões no curto prazo, 

mas também no médio e longo prazo.  

 

Face ao impacto do tema em apreciação e à insuficiência da informação 

disponibilizada a OPTIMUS sugere que o ICP – ANACOM promova a elaboração de 

estudos técnicos e económicos para auxiliar a decisão. Estes estudos deverão 

apresentar as várias técnicas de mitigação dos problemas descritos na consulta, assim 

como exemplos de outros países. 

 


