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IliDI 


o presente projeto de decisao do ICP-ANACOM reffete a vi sao e proposta do regulador 

em atender a dUBs situa~oes principais com impacto na atual rede de Televisao Digital 

Terrestre (na sua componente de dlfusao terrestre): 

• 	 A necessidade de encontrar um desfecho definitiv~ para a atual rede 

temporaria MFN, rninimlzando 0 impacto da sua Implementat;ao junto da 

popular;ao, e assegurando lograr uma rede com uma qualidade e robustez 

tecnica superiores que permitam a tados as portugueses usufrulrem 

(finalrnente) da mudanc;:a para a digital. 

• 	 Compatlbil1zar a soluc;:ao preconizada com a expectavel evoluc;:ao de media 

prazo resultante da implementa<;ao do Dividendo Oigital 2. 

t vital relembrar que a necessidade de encontrar lima solw;ao definitlva para a atual 

rede, que funclona desde 18 de Maio de 2012 sob uma Jlcen~a tempo({3ria com 3 

canals de frequ~nclas ad/cionals (CH42, 46 e 49), advem do facto de a Portugal 

Telecom (PTC) ter sido incapaz de cumprir 0 estabelecido na forma inicial do direito de 

utiliza~ao de frequencias. A DUF estabelecia a funcionamento da rede de emissores 

em frequencla unica (SFN). A Portugal Telecom (PTe) lnvocou, em Malo de 2012, 

fen6menos atmosferlcos exceclonais e Imprevlsivels para a aumento slgnlflcatlvo das 

situa~oes de auto Interferencia na rede, 0 que preflgura, con(orme menclonado pelo 

regulador "que a sltua{:oo descrita na~ poderia deixar de ser tida como de extrema 

gravldade e absolutamente inocelt6vel quer porque 0 ocesso livre 00 servif;o de 

televisao ern causa e urn dire/to dos cidadtios, quer porque poderia configurar um 

ofos tom en to do PTC relativamente as obrigo{:oes e compromissos constontes do DUF 

que Ihe foi otribuido, ... " . 

Perante 0 fracasso assumido da implementa~ao da rede SFN, nas condj~oes e prazos 

estatutariamente estabelecidos, 0 agora projeto de declsao procede a transforma~ao 

da rede SFN inicialmente atribufda numa rede MFN, impllcando a disponlbillza~ao de 

diversos canals radioeletricos adiclonais, urn bem publico de e!evado valor, para 

(esolu~ao de urn problema que resulta da incapacidade da PTC em cumprir com 0 

estabelecido na licen~a a qual concorreu no plena conhecimento da sua envolvencia. 

Nao e no entanto refletldo au menclonado neste documento, a valor acrescido que 

uma utillza~ao de urn maior numero de frequencias pressup5e. Tao poueo e claro a 

quem sera !mputada est a despesa. Havendo responsabilidades eornprovadas, por 

parte da PTC, no nao cumprlmento do estabelecido na respetiva licen~a de utillza~ao, 
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nao podemos Clceitar que sejo 0 consumidor (individual ou na figura do estado) a arcar 

com as custas derivadas desta decis~o de restruturoc30 da rede. 

No ambito da licent;a ternportlria, a PTe flcou vincu lada a obrjga~ao de otimizar as 

caracterlsticas tecnicas da rede suportada no canal 56, tendo em vista uma dimjnui~ao 
efetiva das zonas de auto interferencia, com carater priorltario nas zonas nao 
abrangldas pera rede overlay. Assim, quanta a garantia - inallenavel - de que exlste 

atualmente uma solu~ao teen lea estavel, continua u DECO a nao encantrar a conforto 

necessarlo. 0 ICP-ANACOM partilha visivelmente dessa concJusao pols refere "(...) este 
facto tronsporece iguolmente em grande porte dos contriburos recebldos no Omblto do 

consulta publica, pelo que a ICP- ANA COM recela que a situa<;i1o se possa deter/orar 

quando se veriflcarem novomente altera~des relevantes nos condi~oes de 

propogo~tlon. Continua 0 Regulador a nao dispor de dados independentes e 

aut6nomos, solicitando para efeitos do presente proJeto de decisao os elementos 

referldos nos pontos 3.A e 3.B (ex: taxas de coberturil por freguesia, pressupostos 

hknicos para classifica.yao de rlpo de cobertura. descrim ina~ao das a.-;oes de 

otimiza~ao feilas e planeadus). 

Como e passive I estabelecer urn projeto de decjs~a desta amplitude sem uma vlsao, 

repetimos, autonoma e independente, caracter(stica do (born) trubalho de urn 

regulador, e apolar-se, mars uma vez, em dados - que alndu nem sequer possul- e que 

ja provaram nao serem os mais fieis (ex: mapa de cobertura 1). 

Ereferido que caso, as feglaes for(l da Infll/encla da atuar rede em overlay se venham a 

manlfestar Instavels c/au probrematlcas, devera entao a PT antecip<lr a 2i! fase da 

restrutura~ao da rede, assumindo as custas dai derivadas. Esta 16gico, reatlva, a 

manter·se, deve ser acompanhada de uma intensifica~ao na a tua~ao do regulador, 

nomeadamente na sua capacidade de a~3a na componente fiscalizadora, tornando-se 

vital que exist am a.yoes de monitorizacao rnals Inclsivas e critlcas relativamente a 
informa~ao receblda do incumbente. Isto para evitar que os utilizadores resldentes 

I Consideramos este ellemplo multo preocupante: 0 facto de nao existir neste momenta, um 
indicador realmente flavel das zonas de cobertura terrestre e DTH. Segundo 0 regulador " 
Importa rer presenre que, em face des recloma~l;es recebidas, 0 ICp·ANACOMconsldero que 
podem subs/srir sltuor;oes em que apesor de 0 instala~ao de rece~Qo sa encontror em boas 
cond/roes, a (ede oeuol ni10 garance um acesso continuo e estdvel 00 servlr;o, pese embora se 
trote de fcu:ois considerodos de (ece(oo terrestre", 0 que Impl1ca a presen~a de cla(as 
discrepancias entre a cobertura anunciada e as medi~oes cfetuadils no terreno. Nestas 
condi~oes, as probalJilidades de consumidores adquirirem equipamento para rece ~ao n30 
aproprlado ao loca l de acesso e elevado, assim como da exist~ncla de inumeros destes, Que 
€stao (e irao continuar) ser afetados de rece~Oes de sinal inst/wel 
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nestas areas, nao seJam nltldamente descrlminados e ten ham de arear com urn sinal 

de teievlsao instavel e nao concordante com a respetiva DUF, durante urn perfodo de 

tempo tao alargado. Ede tada a pertinencia que esta grltante assimetrla entre a 

informa<;:ao a detalhar pela PT e a realidade dos consumidores tenha urn arbitro a 
altura e atuante. 

Aguardamos, uma vez definitiva est a dellbera<;:ao, que englobe urn plano de 

comunlca<;:ao assertlvo e adaptado a realldade dos atuais ut!lizadores da Televisao 

digital terrestre, partlcularmente quanta a eventuais anteclpa<;:oes fruto de problemas 

do Incumbente em cumprir com a cobertura que afirma otimizada. Ao optar por uma 

16gica reativa quanta a dete~ao de problemas no sinai dlsponibilizado, sao em ultima 

analise, os consumidores 0 melhor indicador sobre a qualidade de sinai efetivamente 

recebldo. (abe ao regulador acompanhar com malor proximidade estes sinais evitando 

que as Intermlt~nclas neste processo se prolonguem. 

Refere 0 projeto que "ainda subsiste espectro suficiente para a a/efta de conois HD e 

canois SO" mas urge esciarecer e quantlf1car cabalmente de quantos "canals" estamos 

a falar, sendo natural mente de menor relevancia a oferta SD. Da mesma forma, ao 

limltar 0 espectro dlsponfvel, fica igualmente IIrnltado - para nao dizer anlqullado - 0 

espa~o para uma plataforma comercial DVB-T que poderia estlmular tl concorrencla 

com as restantes plataformas (cabo, fibra otica, etc), par certo uma vantagem para a 

consumidor final e para a mercado. FOi, alias, esse a argumento utllizado em 2008 para 

escolher lima rede SFN, tal como a Regulador recorda no seu documento. 

Estranhamente, hoje, e ap6s a fracasso da plataforma comerclal, esse argumento 

parece n~o ter mals valor. Contudo, estas preocupa~oes refletem a sentimento da 

popula<;ao que vlu anunc\ar e chegar a nova tecnologla sem urn incremento do numero 

de canais televislvos dlsponfveis (exce<;ao feita a ARTV). Um planeamento de 

medio/longo prazo nao devera ser omisso quanta a esta questao. 

Em conciusao, curnpridas as obriga<;6es par parte da populac;ao neste processo de 

translc;ao atraves da ado<;ao dos meios de recer;:ao televislvos, coincidente com um 

perfodo econ6mico de grandes diflculdades, e de lamentar que 0 atual proJeto de 

declsao inclua na sua genese: 

• 	 Uma abordagem pouco critlca e assert iva sobre a factuallncumprimento de um 

contrato com 0 Estado par parte da PTC, e a nao exigencla de qualquer 

responsabillzBl):aO pelos prejuizos causados por esta atua~50. 

• 	 No imediato, uma manutenl):ao das condly6es existentes. Sem tirar, nem por. 
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• 	 Uma proposta de abordagem reativa sabre as problemas existentes na (edc e 

uma nao exlgencla da sua reso1ucao imediata, antes de qualquer outra declsa o. 

• 	 Sem preJulzo do Quadro Naclonal de Atrlbu1c30 de Frequ~ncias ser claro ao 

atribulr a competencla da gestao do espectro ao ICP-ANACOM, a incorporacao 

definitiva dos tres canals, ao abrlgo da Ilcen\il temporafia, na futura DUF, sem 

qualquer contrapartida solicltada ao vencedor do concurso publico e, no 

minima. desrespeitadora da defesa do legltlmo Interesse dos consumldores. 

• 	 Urn adlamento do problema pafa 2017 .... Aparentemente com as mesmos 

protagonistas. 
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