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0 GOVERN0 DA REPUBLICA PORTUGUESA representado neste act0 pelo Senhor / 
Ministro dos Assuntos Parlamentares, Prof. Dr. Augusto Santos Silva, e de ora em diante 

designado por lo Outorgante, 

0 GOVERNO REGIONAL DOS ACORES, representado neste act0 pel0 Senhor 

Secrethio Regional da Habitaqiio e Equipamentos, Dr. JosC Ant6nio Vieira da Silva Contente, 

.e de ora em diante designado por 2" Outorgante, 

0 ICP-ANACOM, representado neste act0 pelo Senhor Presidente do Conselho de 

Administraqho, Prof. Dr. Pedro Duarte Neves, e de ora em diante designado por 3" 

Outorgante, 

E a CAB0 TV ACOREANA, S.A., representado neste act0 pelo Senhor Presidente do 

Conselho de Administraqlo, Eng. Luis Pacheco de Melo, e de ora em diante designada por 4' 

Outorgante, 

Considerando que: 

A) 0 s  cidadZos residentes na Regiho Aut6noma dos Aqores s6 t6m acesso, em sinal 

aberto, ao canal generalista "RTP1" e ao canal regional "RTP - Aqores"; 

B) A informaqlo televisiva constitui instrumento de vital importincia ao serviqo do 

desenvolvimento national, regional e local, designadamente nas suas vertentes 

econ6mica, politics, cultural e social; 

C) 0 Governo da Repliblica Portuguesa e o Governo Regional dos Asores pretendem 

criar as condiqdes necesskias ao acesso gratuito dos residentes naquela RegGo 

Aut6noma i s  emissdes televisivas dos canais generalistas de acesso nho condicionado 

e difusZo hertziana analbgica; 



D) A difuslo dos canais generalistas para a RegiZo Aut6noma dos Asores, por via k 
hertziana analhgica, apresenta custos hnanceiros elevados pelo que, de momento, face 

8s necessidades de consttangimento orqarnental, nZo se apresenta como altemativa 

&vel; J 

E) Em 2000, o Governo da Repliblica ponderou a introduslo de uma discrimina~lo 

positiva no caderno de encargos do operador de Televislo Digital Teaestre, que 

obrigaria este a conceder prioridade na distribuisZo daquele servigo h Regides 

Aut6nomas dos Asores e da Madeka; 

F) Tal solu$io ficou comprometida por forsa da revogaglo da licenqa daquele operador, 

em Marso de 2003; 

G) A Cabo TV Asoreana, S.A. esti habilitada para o exercicio da actividade de 

distribuisiio por cab0 na R e g o  Aut6noma dos Asores, sendo titular da autorizaqiio 

ICP-02/TVc. 

H) A Cabo TV Aqoreana, S.A. assegurou que tem condis6es ttcnicas, materiais e 

humanas para garantir a dismbui$io dos canais generalistas e do canal regional na 

RegZo Aut6noma dos Asores, atravCs da sua rede de comunicasdes por cabo; 

I) A Cabo TV Asoreana, S.A. manifestou a sua vontade de conceder acesso gratuito ao 

canais generalistas, ao canal regional 'XTP - Asores" e a urn serviqo de divulga$io da 

programaqiio, atravCs daquela rede e da plataforma de sat6lite da TV Cab0 Portugal, 

S.A., por cuja explorasZo 6 responsivel na Regiio Aut6noma dos Asores; 

J) As partes aceitam proceder, a custo moderado, 8 instalasiio de equipamento terminal 

digital, bem como i substituislo gradual dos sistemas anal6gicos de recepsiio de sinais 

televisivos por sistemas digitais; 

I() 0 ICP-ANACOM comprometeu-se a contribuir activarnente no sucesso desta 

soluc$io, acompanhando e fiscalizando a execu~iio do protocolo e certificando os 

montantes a suportar pel0 Governo da RepGblica Portuguesa e pelo Govemo 

Regional dos Asoxes; 



E acordado, livremente e de boa f6, o seguinte: 

c J ~ s u L A  PRIMEIRA 

(Objecto) 
/ 

1. As Partes asseguram o acesso gratuito dos cidadHos residentes na Re@o Aut6noma 

dos Aqores aos canais generalistas de acesso nHo condicionado, que slo 

disponibilizados aos cidadios residentes no tesrit6rio continentd, bern como a gradual 

migiaqHo da tecnologia anal6gica para a *tal nos termos do presente protocolo. 

2. Para efeitos do presente Protocolo, siio considerados canais generalistas a 'XTPl", a 

"A: 2", a "SIC" e a "TVI", bem como quaisquer outros canais que venham a sex 

emitidos sem acesso condicionado no territ6rio nacional, em substitui~lo destes, desde 

que assumam b b i t o  nacional. . 

3. As Partes asseguram igualrnente o acesso gratuito dos cidadiios residentes na RegGo 

Aut6noma dos Aqores ao canal regional "RTP - Aqores" ou de outto que o venha a 

substituir e ainda a urn canal de divulgaqio da programaqiio. 

4. 0 lo Outorgante compromete-se a incluit: nas condiqbes de autorizagiio de 

distribuiqiio da Televisiio Dbtal Terrestre, em tenitbrio nacional, a obngaqlo de 

cobertura de todo o territ61io da R e g o  Aut6noma dos Aqores corn os serviqos de 

programas disponibilizados pelos respectivos operadores. 

CL~USULA SEGUNDA 

(Acesso aos canais) 

1. S6 beneficiam do acesso gratuito aos canais identificados na Cl6usula Primeira as 

pessoas singulares que disponham ou adquiram equipamentos de acesso hs redes de 

distribuiqHo detidas ou exploradas pela 4' Outorgante para utiliza+io exdusiva nos 

respectivos domicilios. 

2. Cada interessado s6 pode beneficiar do acesso gratuito na sua residtncia habitual, 

devendo tal prova ser feita nos termos previstos no Anexo I ao presente Protocolo 

que dele faz pa te  integrante. 

3. 0 s  benefici6rios pagarlo uma comparticipaqHo de 50 euros, no momento da 

apresentagHo do pedido de instala+io dos equipamentos de acesso hs redes de 

dismbuiqlo detidas ou exploradas pela 4" Outorgante. 



(Obrigas6e.s do Governo da Repirblica) 

1. 0 1" Outorgante suporta o pagamento dos custos efectivos, com garantia de preGo 
L. 

m h o ,  nos termos do Anexo 11, de aquisi~zo e instalaszo do equipamento 
b / h  
/ 

necesskio, por parte de pessoas singulares que niio sejam subscritores dos servisos da 

4a Outorgante e por parte de pessoas singulares que, sendo subsaitores dos serviqos 

da 4" Outorgante, pretendam passar a aceder exclusivamente aos canais generalistas 

sem acesso condicionado. 

2. 0 1" Outorgante suportari t a m b b  os custos de renovaqzo do parque tecnol6gico 

analbgico que excedam os valores previstos na CEusula Quarta, mesmo que tal 

implique a assunqlo de uma percentagem superior a 70% do custo total das obrigaqdes 

assumidas pelo 1" e pelo 2" Outorgantes. 

CL~USULA QUARTA 

(Obriga~6es do Governo Regional dos Agores) 

1. 0 2" Outorgante suporta o pagamento dos custos da renovaqlo do parque tecnol6gico 

anal6gic0, relatives h aqulsigiio e instalaqlo de equipamento digital pelas pessoas 

singulares que, sendo subscritoras dos serviqos da 4' Outorgante, disponharn de 

tecnolop anal6gica. 

2. 0 custo m b o  por equipamento digital nZo excederi o montante de 89 euros, 

acrescido de IVA h taxa legal, conforme melhor discrim.inado no Anexo I1 ao presente 

Protocolo que dele faz parte integrante. 

3. 0 2" Outorgante apenas suportari os custos previstos nos nlimeros anteriores, desde 

que tais custos nlo representem mais do que 30% do custo total das obnga~des 

assurnidas pelo 1" e pelo 2" Outorgantes, at6 ao limite de 1.200.000,00 € (urn mjlhio e 

duzentos mil euros). 

CL~USULA QUINTA 

(ObrigasBes do Operador) 

1. Na sua qualidade de operadora de disttibuiqiio de televisio, a 4' Outorgante obriga-se 

a: 

a) Adquirir, revender e instalar o equipamento descodificador adequado h recepgzo dos 

canais identificados na CGusula Primeira; 



r- p.;,,7 
b) Adquitit, revender e instalar o equipamento digital destinado h recep~lo. dos canais 

. identificados na CEusula Pheira;  

c) Adquirir, revender e instalar os filtros previstos no Anexo 11, sempre que a instalagiio 

tenha lugar em alojamentos previarnente cablados; 

d) Adquitit, revender e instalar, sem quaisquer custos adicionais, os equipamentos 

acess6nos necesshios para assegurar, na medida do possivel, condiq8es mjnimas de 

acesso aos cidadiios com necessidades especiais que adiram i presente iniciativa; 

e) Garantir pel0 prazo de dois anos ap6s a instalagiio o bom funcionamento do 

equipamento em condigbes normais de utiliza$io; 

Instalar, em mCdia, 1.700 equipamentos por m2s, desde que tenham sido apresentados 

os respectivos pedidos de instalagiio; 

g) Inidar a instalagiio dos equipamentos no prazo m h o  de 60 &as ap6s a assinatura 

do presente Protocolo; 

h) Afectar os recursos ticnicos e humanos necesshios ao born cumprimento do presente 

Protocolo; 

i) Prestar informagiio completa, transparente e objectiva aos seus clientes sobre as 

condiqbes de acesso gratuito aos canais identificados na CEusula Primeira. 

2. A 4' Outorgante obriga-se ainda i rnanutengiio da sua rede de dismbuiq20, suportando 

integralrnente os custos que decorrem da sua conservagiio e alargamento. 

3. A 4' Outorgante assegura que o acesso ao sinal C facultado com elevados padraes de 

qualidade, em estiito cumprimento da Portaria n." 711/98, de 8 de Setembro, e do 

Aviso do 3" Outorgante, publicado no n." 128, de 1 de Junho de 2004, da I11 SCrie do 

"Dikio da Rep6blica". 

4. A 4' Outorgante obriga-se a que os equipamentos por si disponibilizados obede~am 

aos requisitos definidos no Anexo I11 e a que estejam conformes i s  normas europeias 

vigentes i data da instalagiio. 

CIJ~USULA SEXTA 

(Modo de Instala$Qo) 

1. A 4" Outorgante fica autorizada a proceder i instalagiio de equipamentos de recepqZo 

por satiilite nos alojarnentos em que nlo haja instalagiio prkvia de cablagens para 

distribui~Zo de televisiio por cabo. 

2. Nos alojamentos em que haja instala~iio prkvia de cablagens psi-a distribuiqiio de 

televislo por cabo, a 4" Outorgante poderi udizar a tecnologia de recepgiio por 



satkite, desde que, comprovadamente, a solusio de recepgio por cab0 se mostre 
.d 

tecnicamente inexequivel e desde que tal solu~iio seja aprovada ~ e l o  3" Outorgante. 

3. A 4' Outorgante impedixi o acesso A sua rede de distribui~iio de televisiio poi- cab0 e / 
/ 

por satate nos alojamentos em que se vedique qualquer tentativa comprovada, 

consurnada ou niio, de 'retirada ou daniticaqiio do hltro mencionado na a k a  c) da 

Cliusula Quinta. 

CLAUSULA SETIMA 

(AusCncia de fins lucrativos) 

1. A 4" Outorgante assume a obigasiio de colaborar na execugio do presente Protocolo 

sem quaisquer intuitos lucrativos directamente decorrentes da sua implementasio, 

garantindo que os preGos para a aquisigo e instalaqio dos equipamentos, conforme 

referidos no Anexo I1 ou quaisquer outros pregos, de montante inferior, que 

assegurem idhtico conjunto de funcionalidades, niio apresentam qualquer margem de 

lucro. 

2. A 4" Outorgante garante um prego mkimo por equlpamento descodificador cabo de 

89 euros, acrescido de IVA i taxa legal, conforme resulta do Anexo I1 a este Protocolo 

que dele faz parte integrante. 

3. A 4' Outorgante garante um preqo mixitno por filtro para "downgrading" de 30 euros, 

acrescido de WA ii taxa legal. 

4. A 4' Outorgante garante os segurntes presos m h o s  de instalasiio de equipamento 

descodificadores, aos quais acresce o IVA B taxa legal em vigor: 

a) Instalagio "DTH: 69 euros; 

b) Instalaqio de cab0 curto: 59 euros; 

c) Instalagiio de cab0 longo: 98 euros; 

d) Instalagio de hltros: 20 euros. 

5. 0 s  presos m h o s  fixados nos nlimeros anteriores nZo invalidam que a 4' 

Outorgante pratique preqos inferiores, caso em que os lo e 2' Outorgantes s6 serge 

responsiveis pelo pagamento dos custos efectivamente cobrados. 

CL~USULA. OITAVA 

@nus Real) 

1. A assinatura do presente Protocolo implica a constitui~Zo de urn 6nus real sobre todas 

as redes de distribui~Zo que sejam ou venham a ser detidas pela 4" Outorgante, nos 



termos do qua1 i garantida a sua utiliza@io gratuita para difusio dos canais b ,  
identificados na CEusula Primeira, no territ6rio da Reg50 Aut6noma dos Aqores. 

2. 0 bnus real 6 constituido por prazo indeterminado e n io  pode ser revogado ou 
e h h -  

transmitido para quaisquer outras redes de dismbuisio. 
/ 

3. A transmisdo da titulatidade das partiupacj6es sociais da 4' O u t o r p t e  ou das redes . 

de dismbui~Lo por si detidas nio importa a extinsgo do bnus, ficando sempre 

ressalvada a garantia de acesso gratuito aos canais identijicados na CEusula Primeka, 

no tenit6no da Re@o Aut6noma dos Aqores. 

C ~ U S U U  NONA 

(Compensa~Po ao Estado e A RegiPo Aut6noma dos Asores) 

1. A 4' Outorgante comunica mensalmente ao 3" Outorgante a identificasio dos 

benefi&rios que, nio sendo subsuitores de s e ~ q o s  daquela h data do pedido de 

acesso gratuito, venham a solicitar a adesio a quaisquer outros produtos ou semiqos 

dispombihzados pela 4' Outorgante, durante urn period0 de doze meses a contar da 

instalaqio do equipamento. 

2. A 4" Outorgante devolveri ao Estado e h Regiio Autbnorna dos Asores urna 

compensasio equivalente i totalidade das obrigas6es hnanceiras assumidas pelos 1" e 

2" Outorgantes, em relaszo a cada urn dos beneficiirios abrangidos pelo nlimero 

mterior, para aquisiszo e iostalasiio dos equipamentos necesshios ao acesso gratuito 

aos canais identihcados na Cliusula Primeira. 

3. A compensacjio destina-se ao Govemo da Repiiblica e ao Govemo Regional dos 

Aqores, na proporsio dos custos efectivarnente suportados. 

CLAUSULA DECIMA 

(Pagamentos) 

1. 0 s  rnontantes a suportar pelos 1" e 2" Outorgantes e a cornpensar pela 4' Outorgante, 

nos termos a que se referem a Cliusulas Terceira, Quaxta e Nona, sio fixados 

sernestralmente pelo 3" Outorgante, corn refertricia aos periodos hndos em 30 de 

Junho e 31 de Dezembro, att ao h a 1  do mb seguinte ao que dizem respeito. 

2. Para efeitos do n h e r o  anterior, a 4' Outorgante cria urn sistema de inforrnasio e 

faculta o respective acesso ao 3' Outorgante, corn toda a inforrnaqio relevante sobre a 



execusiio do presente Protocolo, designadamente, o nhero ,  a data e o tipo de 

pedidos e de instalasdes, bem como toda a demais informaqiio que for considerada 

relevante pelo 3" Outorgante. 

3. 0 pagamento dos valores a hanciar e a compensar, salvo o disposto no nlimero / 
seguinte, deve ser efectuado no prazo de 60 dias a p b  a notihcaqiio do relat6rio que 

&a os valores referidos no n h e r o  1 do presente artigo. 

4. 0 pagamento dos montantes a hanciat: pelo 2" Outorgante pode ser efectuado em 

termos e em prazos distintos dos previstos no n h e r o  anterior, mediante protocolo a 

celebrar entre aquele e a 4" Outorgante, cujo teor C obrigatoriamente comunicado aos 

1" e 3" Outorgantes, sob pena de inehc6cia. 

5. 0 nZo cumprimento dos prazos de pagamento dos valores a financiar e a compensar, 

constitui as pates no pagamento de juros de mora Zr taxa legal. 

6. 0 3" Outo rp te  assegura a disponibilizagiio da informasZo especihca, de caricter d o  

confidential, constante do sistema de informaqiio referido na presente CEusula aos 

operadores de distribuiqi70 que operem no territ6rio da RegGo Aut6noma dos Agores, 

desde que haja pedido fundamentado e interesse atendivel. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 

(Fiscaliza~iio) 

1. 0 3" Outorgante fiscaliza o cumprimento do presente Protocolo. 

2. A 4" Outorgante obriga-se a organczar no prazo de 30 dias u&a base de dados das 

instalasbes efectuadas e a efectuar, de acordo com os parhetros de identihcas2io a 

indicax pel0 3" Outorgante. 

CL~USULA DECIMA SEGUNDA 

(Vigencia) 

1. 0 presente Protocolo entra em vigor a partir da data da sua assinatura, cessando a sua 

vigincia passado urn ano daquela data. 

2. A cessa@io de vigsncia do presente.Protoco10 nHo prejudica a subsistGncia do 6nus 

real de acesso gratuito aos canais, conforme determinado pela CEusula Oitava, nem a 

obrigaqiio da 4" Outorgante satisfazer os peQdos de instalasiio que hajam sido 

fonnulados at6 ao termo do prazo previsto no nlimero anterior. 



CL~USULA. DECIMA TERCEIR* 

(Clhusula Penal) 

0 incumprimento pela 4= Outorgante das obriga$ies previstas no presente Protocolo 

implica o pagamento de multa contratual aos lo e 2" Outorgantes, entre 2.500 a 5.000 

euros, a fixar pelo 3" Outorgante, sempre que os beneficiirios sofram qualquex prejuizo 

decorrente da falta, perturba~iio ou intermp5Zo de acesso giatuito aos canais identificados 

na CEusula Primeira. 

Ponta Delgada, 5 de Novembro de 2005 

Pelo GOVERNO DA MPUBLICA PORTUGUESA 

Augusto Santos Silva 

Pelo GOVERNO REGIONAL DOS ACORES 

osC Ant6nio Vieira da Silva Contente 
- /' 

Pelo ICP-ANACOM 

rlbb 
Pedro Duarte Neves 

Pela CAB0 TV ACOREANA, S.A. 

Luis Pacheco de Melo 



ANEXO I 

REGULAMENTO PARA A AQUISI~AO E INSTALACAO 
DE EQUIPAMENTO DIGITAL 

1": A aqdsigo e instalasiio de equipamento W t a l  destinado a permitir o acesso gratuito 

aos canais generalistas de h b i t o  nacional C'RTPl", "A:2", "SIC", "TVI") e ao canal 

regional rRTP - Aqores") ou destinado a substituir equipamento anal6gico dependem de 

pedido express0 por qualquer pessoa singular residente na RegGo Aut6noma dos Asores. 

2": 0 s  pedidos de aquisisiio e instala$io poderiio ser formulados a partir do plimeiro dia 

fitil seguinte ao da assinatura do Protocolo a que se refere o presente regulamento, atravCs 

de qualquer meio de comunica$io, designadamente, atravCs de telefone, correio postal, 

correio electrcjnico, via "Internet", telefax e em qualquer loja do Cabo TV Asoreana. 

3": S6 siio admitidos os pedidos que visem a instalac$o de equipamento no domicilio dos 

requerentes, niio sendo exlgivel qualquer conttibuisiio ao Govemo da Repfiblica ou ao 

Governo Regional dos Asores destinada i instalasgo de equipamentos em sedes de 

pessoas colectivas ou em mais do que urn domicilio por requerente. 

4": 0 pedido de aquisisiio e instdaqiio de equipamento digital deve ser acompanhado do 

pagamento de 50 € e instiddo corn formulkio devidamente preenchido, c6pia da liltima 

factura mensal relativa ao consumo de energia elkctrica no domicilio do requerente, c6pia 

do Bilhete de Identidade, c6pia do Cartiio de Conttibuinte e procura~iio, quando o 

requerente niio seja o titular do contrato de electricidade. 

5": A cessagiio da assinatura dos subscritores de servi~os prestados pela Cabo TV 

Asoreana, SA., quando expressarnente comunicada, ocorre no prazo de 60 dias a contar 

da apresenta~iio do pedido de instalaslo de equipamento digital, ficando a Cabo TV 

Aqoreana, S.A. obrigada a manter a presta~iio dos servigos contratados sempre que a 

instalac$io ocorra em data posterior i supra prevista. 

6": A Cabo TV A~oreana, S.A. niio pode recusax a aquisi~iio ou a instalaqiio do 

equipamento digital, salvo enquanto os requerentes sejam subscritores de servic;os por si 

prestados niio regularizarern as dividas relativas a servisos ji facturados e vencidos. 



7": A instalagiio do equipamento, em condisBes de pleno fundonamento, deve ser I / .  
concluida no prazo m h o  de 60 dias a contar da entrega do pedido, .salvo 

impossibilidade tCcnica devidamente justificada pela Cabo TV A~oreana, SA e 

comprovada pel0 ICP-ANACOM. / 

8": Em caso de sirnultaneidade de pedidos, serh conferida prioridade ao pedido fornulado 

por requerentes que niio sejam subswitores de serviqos de televisiio por cabo, ii data da 

entrega do pedido. 

9": 0 benefi&o adquire a propriedade do equipamento que Ihe C entregue e instalado, 

nHo Ihe sendo permitido, em caso algum, proceder ii respectiva alienas50 durante urn 

prazo de dois anos. 

10": A Cabo TV Aqoreana, S.A. presta uma garantia de 2 anos pel0 funcionamento em 

boas condi~6es do equipamento adquirido, a contar da data da sua instala~Ho. 



ANEXO I1 

VALORES DE SUPORTE A0 PROTOCOL0 

1. Total de alojamentos sein acesso aos canais generalistas "RTPZ", "SIC" e 
a m "  

2. Total de alojamentos corn instala~iio de sistema de televisHo por cab0 e por 

satelite 

- 39.572 (Cabo) 

- 22.431 (DTH) 

3. Total de alojamentos corn instalag%o de sistema de televisHo anal6gico 

4. Custo mhximo de equipamento descodificador 

- Descodificador satkite: 107,70 € + IVA 

- Descodificador cabo: 89 € + IVA 

- Transporte: (Lsboa - Asores) 

(Inter-ilhas) 

- Manuten@o: 14 € + TVA 

5. Custo mkimo de instala~iio de equipamento descodificador 

- Instala~iio DTH: 

- ~nstala~iio de cab0 curto: 

- Instala~iio de cab0 longo: 

69 + IVA 

59 + IYA 

98 + TVA 



6. Custo mkirno de filtro para, "downgrading" ou para novas ades6es em 

alojamentos cablados 

7. ConttJbui$io linica por requerente 



ANEXO I11 

ESPECIFICA@ES TECNICAS DO EQUIPAMENTO 

1. Especifica@es tecnicas do descodificador 

- Receptor DVB para Cabo ou Satate segundo norma EN300429 

- Sistema de descodi£ica$io embebido (apenas mediante pedido) 

- Saidas de video e iudio estkeo (2) SCART e/ou RCA- 

- Porta 'Ethernet" 10 Mbits/s 

- Remodulador RF corn 'Loop-Thggh " 

- 'Domihad" de '30ft.lavare" segundo a norma DVB 

- 'Browdng "interactive HTML via DVB ou IP 

2. Modo de funcionamento da Set-Top-Box (STB) 

- Preparada para 'Fne-To-Air" ou subsaiqZo 

- Interface grifico de ficil manuseamento 

- Busca de canais automitica ou manual 

- Capacidade de mem6ria para 2.000 programas 

- "Ebctronic Pmgram Guide" (EPG) avanqado 

- "A.pec.t M o "  413 e 1619 

- ReinsersHo de teletext0 

- Menus mddhgua 

- Fun~Ho "Ajuda7' 

3. Fonte de alimenta~Ho e acess6rios 

- Fonte de alimenta@io 90-270V, 47-64Hz 

- Consumo C12W 

- Controlo Remoto: a) Dishcia at6 lorn 

b) Conttolo STB e TV 

c) PermissZo para escrita de caracteres 



' 4. Compatibilidade com regulamentos e "standards" 

- DVB 'Cable Standardt"EN300429 

- 'Transpod St~earn"MPEG2 conforme ISO/IEC 1 3 81 8-1 

- DVB video e audio confome ISO/IEC 1381 8-2,13818-3 

- Teletexto em VBI conforme o ETS 300 472 

- Sistemas de seguranqa e regulamentos do EMC conforme EN55013, EN55020 e 

EN60065 


