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Notificada da delibel<l!;ao do Conselho de Administri3<;ao do ICP-ANACOM de 8 de ma,<;o 

de 2013 que aplovou 0 prajNo de de<:isao sob re as (enarios de £'volu<;.3o da rede de 

televisao digital lerreWe, a PT ComunlC3<;oes S,A vern, nos termos e para as efeitos dos 

2111;905 100.0 e 101." do Codlgo do PrQced rmen to Administrativo, apresentar a sua 

Plooun,ia. 0 que faz aUave'> do documento anexo, 

Em para1e1o (om as co mentarios (onstantes do documenta anexo, a PT Comunico<;oes 

gostaria de 3S5ma lar como posltivo 0 faCIO d e a ICP-ANACOM pela projetada demao no 

man ter a so l \J~~O u~cn i ca atua l, pnvileglando, desta forma, a Interesse nacional e 

acaulelando a aces so, sem impac to, das pop ul ar,;6es a televisIIO digital terrestre. 

Em nome desle prop6sito e tendo em conta 0 Imp_KIo que as alterar,;6es da rede TOT tern 

nilS popu la~Oes, a PT Comunicar;oes considel3 que a evolur,;ao preconizada pelo ICP 

ANACOM na sequencia das decisoes, que Vlerern a ser tomadas a n ivel europeu sabre a 

diVidendo digita l 2. deve ser mui to bern reflellda e ponderada antes de qualquer decisao 

sabre a estrutura de led!;? a ado tar e respellvas condit;6es ,] fixar em sede de OiT(!ito de 

Utll iza<;3o de Frequ~ncias . 

, 

i
•
1 
I• 

' TC......... ka.;_S.,o\.
, I ! www.telecom.pt!l>edr R..I A.ndl ldo""""-" I~OO9L!'!)OI Potl~ 

http:www.telecom.pt
http:volu<;.3o
http:Terres.re


mA PT (omun;","" P'0"'9';" °"" "m;nho de colabo",'o com a ICP -ANACOM na 

defini~ao dilS melhores esttale913s de evoh.lr;ao da rede TOT Hcen(iada. 


Sem QUtlO assumo, apre~entamos os nossos melholes (umprimen'os. ¥.. ~ 
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COMENTARIOS DA PT COMUNlCAC;OES AO SENTIDO PRovAvEL DE DECISAo SOBRE OS 


CENARIOS DE EVOLUc,:Ao DA REDE DE TELEVISAO DIGITAL TERRESTRE 


1- Considera~oes Genericas: 

Tal como refenmos na carta de envlo da presente pronlincia, 0 privilegiar da manuteno:;ao da 

soluo:;~o tecnica atual, integrando as frequencias relatlvas aos canais 42, 46 e 49 no Direito de 

Utilizao:;ao ICP-ANACOM n.O 6/2008 atrlbuido a PT (omunlCao:;6es, mantendo 0 canal 56 atualmente 

em utiliza(ao, ate que se venfique uma "eventual harmonizao:;ao a nivel Internacional au 

comunilaria ou quando houver um maior grau de segurano:;a quanto a necessidade de 

Implementa<;ao do dividendo digital2 " ea op<;ao mais adequada face as circunstancias referidas, 

Nesta linha, a PT (omunlcao:;6es gostaria de sallentar, em sede de enquadramenlo, tres tipes de 

questoes, a saber: 

0) Estobiliza~iio do soJu~ao atual e 0 Dividendo Digital 2 

No atual estadio de desenvolvimento da TOT em Portugal, a decisao projetada devera (cremos 

sef esse 0 objetivo do I(P-ANACOM) permltir a establliza<;ao da atual situa<;ao com a realiza<;ao 

de otimiza<;6es que assegurem a maturidade da rede TOT, uma rede recente e naturalmente 

sujelta a interven<;Oes pontuais que decorrem de verdica<;oes da situa<;ao real de cobertura no 

terren~. 

Por outro lado, no que se refere a eVOIlJ<;30 da rede TOT, a PT Comunica(oes considera 

prematuro fixar quaisquer condl<;oes no Direlto de Utiliza<;ao de Frequencias atualmente em 

vigor, devendo esta ser matena a analisar com profundidade e pondera(ao, na sequenclil das 

deosoes que vierem a ser tomadas pelo ICP-ANACOM no ambito do Dividendo Digital 2. 

Com erelto, faltando, de acordo com a calendario Indicativa divulgado pelo ICP-ANACOM, 

alguns anos para se encontrarem reunidas as condi.:;oes com vista a tom ada da competente 

decisao, havera que ter em conta, nessa OC35IaO, qual a situa<;ao decor rente da evolu(ao 

tecnol6gica da TOT, 

ASSlm, qualquer altera<;ao da Llcen':;3 existente que se destine a acomodar condl.:;oes que s6 no 

futuro poderao ser concretlzadas e estabdizadas e, por nos, tida como desadequada e indutora 

de constrangimentos ao nivel da evolu<;ao da TOT, 0 que, naturalmente, nao pode merecer a 

nossa concordancia. 



b) Insta/a,.6es dos utilizadores TDT 

Quanto aos problemas decorrentes da adaptac;-ao das mstalac;-oes e dos eqUipamentos de 

rece~ao dos utilizadores TDT, a PT Comunlcac;-6es con5idera que, nest as circunstancias, a 

estabilidade da solu~ao tecnlca atua\ devera ser, necessariamente, acompanhada de a~oes a 

prosseguir pelo ICP-ANACOM no que respeita a in(orma~ao a prestar aos utilizadores no ambito 

da adequa<;ao das respetivas mstala~6es, jii que esta situa<;ao tern constltuido 0 motivo 

principal das penurba~oes de recec;-ao e visualiza<;ao da TDT, como, alias, temos vindo a 

menclonar desde 0 switch-off. 

c) Informor;ilo a prestar pe/a PT Comunica,.aes 

Na decis30 projetada, e que pela presente documento se analisa, consta a obrigac;-ao de a PT 

Comunicatyoes proceder a extrac;ao de mformac;-ao de cobertura de uma forma detalhada. 

Neste particular, considera-se essenclal que a fixac;ao desla obrigac;ao seja, na decisao final, 

coneretlzada de um modo mais obJelivo e com um maior nivel de simplificaC;ao no tlpO da 

informac;ao a extrair, com vista a garantir que a mesma cum pre efetivamente os propositos 

para as quais a informac;ao e soliCilada. 

Neste contexto e tendo em conta as tres quesloes Idenllficadas em sede de Considerac;6es Gerais, 

a PT Comunica~6es pass a, conerelamente, a elencar em sede de Considera<;6es Especificas 0 

delalhe destas mesmas questoes, apresentando para 0 efeito as respetivos fundament05. 



11- Con5idera~oes Especific<ls: 

APT Comunica<;6es reglsta que 0 ICP-ANACOM est aa preparar a libena<;ao da faixil dos 700 MHz 

(0 chamado Dividendo Digital 2). passando a TOT para canais inferiores ao canal 49 (0 que, alias, a 

PT Comu(l!c3<;6es propos aquando da altera<;ao de frequenCl3 para 0 canal 56). 

Neste contexto, e quanta ao He'fefldo no ponto 3.1 da proJ€lada decisao, a PT Comunica<;6es 

considera dever reservar os seus comentarios especific05 quando se mostrar lelevante e opartuno, 

no ambito de decisiio autonoma, altura em que havefa urn maior grau de seguran<;a quanta a 
necessidade de Implemenl3<;ao do Dividendo Digital 2, respetivas condl<;6es e Impacl0s 

associados. 

Par este motlvo, a PT Comunica<;6es conslderil ser prematuro fixar, nesta decistlO, as condi~6es 

referidas nas alineas a), b) e c) do aludido ponto 3 1., pelo que eventuais altera<;6es ao DUF 

atnbuido a PT Comunica,,6es neste ambito deve-riam flcar, na totalidade, de-pendentes da referida 

decisao aUlonoma a tomar pelo ICP-ANACOM. 

Note·se que, na versao Inicial do titulo habilitante atnbuido a PT Comunl(a~6es (icou estabelecida, 

no seu ponto 2 do 31'tigo 7.°, a possibilidade de 0 ICP-ANACOM proceder a alter3<;ao de 

frequenclas par Imperativos de harmonlza<;ao Internacional e comunitaria, nos term os e em 

respeito do artlgo 20 0 da lei nO 5/2004 de lOde fevereiro, estando par 1550 a PT Comunica~6es ja 

vinculada a essa condi"ao. 

Assim, e pelo fado de loda esta materia se encontrar alnda em analise, a PT Comunica~6es 

considera es.senciai a adapta~ao do ponto 3.1., passando a referir-se que a PT Comunica~6es dara 

cumprimento adecisao que vier a ser tomada e que Incluira calendario e plano a apresentar, sob 

proposta, por esta empresa, adaplando·se neceSSOflamente a tear do atual ponto 4. da projetada 

decisao, nao concordando, por isso, com a altera<;ao pro posta pelo ICP·ANACOM. 

A mSlala<;ao de emissores principais, a prossecu<;ao da densifica~ao sequencia I da rede, a eventual 

necessidade de um periodo de simulcast (0 qual, a partida e atenta a experiencia existente, se nos 

afigura como desnecessario e ate prejudicial para as popula<;6es) devem ser condi<;6es a avaliar 

em momento oportuno e nao ficar, desde jii, estipuladas como condi<;6es necessarias a cumprir na 

decorrencia de uma eventual harmoniza<;~10 inlernaClonal au comunilaria. 

Note·se que um novo switch·off, como temos alias vindo a referir e confere com a expenencia 

COnjunla observada pelo ICP-ANACOM e pela PT Comunlca~6es. Plovocara efellos disruptivos nas 

popula<;6es em geral. preocupa<;iio que a PT Comunica~6es tern afirmado como ser sempre de 

tamar em linha de conta como fator primordial na aniliise de quaisquer altera<;6es a determinar. 
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Acresce que a evolu<;ao tecnologica d<J TOT, absoh.Jlamente na tural neste sec tor n~o podera deixor 

de influenoar qualquer demao que venha a ser tomada em sede de Dividendo Digita l 2, devendo 

a mesma ser ponderada a data, apes a avalia<;ao da silUa<;aO te<OIca, economica e social em que a 

TOT se en(ontrar entao. 

A este propOsito, nao pode tambem desconsiderar·se 0 facto de que a (Ixa<;ao dessas condi<;oes 

tera de ser equac ionada a luz do estabelecido no an igo 20." da lei 5/2004 de 10 de fevereirO e do 

n." 4 do .,,1190 4." do Decreto-Iei n." 151-N2000 de 20 de julho, na medida em que as rnesmas 

resultarao em custos a compensar pelo ESlado, silUa<;.lO que tera de ser avaliada tambem em 

momento opoflUno. 

Por OUIrO lado. lambem 0 previslO nos aluais pontos ] .2. e ].] . da projetada decisAo levanta 

algumas questoes que acreditamos SeTaO consideradas pelo ICP-ANACOM no ambito da sua 

decisAo final. 

A PT Comunica,6es nao tern constdela,6es a lecer. relatlvamente a estipul.u;iio da obriga,ao de 

proceder ao envlo ao ICP-ANACOM de informa<;ao de cobertura. Esta informa<;ao jti era, de resto, 

genericamente dlsponibilizada de forma re9u1ar. nomeadamente atraves dos relatori05 anuais de 

cobertura da popula<;tio e dos relal6rios mensa ls de otimiza<;ao da rede . Sao, no entanto, 

iden tific"dos novos nivel~ de detalhe, significatlvamente maiores que os anteliormente 

solicitados, os quais serao analisados e comenlados de seguida pela PT Comunica<;oes. 

Por OuflO lado, 0 I(P ·ANA(OM propoe passar a eSflpular-se um novo valor minima obrigatorio de 

cobenura TOT a cumpnr pela PT Comun icao;6es com base na Informa<;ao a pres tar por esta 

empresa. 

Apcsar de a PT ( omunlca(oes en lender as fazoes que podem estar na genese da inten<;ao do I(P

ANACOM ele fixar tal obriga(ao, a PT Comunica(oes emende que, a ser equacionada a imposi(ao 

de tal obriga(ao, a mesma teria de ser posterior 11 fixa<;ilO dos crirerios e para metros de calculo dcs 

indicadores respeitanles aos niveis de cobertura em causa. Em ~intonia com 0 entendimento ora 

man ifest ado, verlficamos ser inten,(\o do ICP-ANACOM proceder a avalia<;ao da informa~ao em 

causa e determinar eventuais altera(oes 11 mesm a. 

Urna vez que nao eStaO fixados 05 cri rerios e paramenos de ciilculo de tais indicadores, as mesmos 

sao extrafdos com base na obriga(ao (ixada no DUF atribuido a PT Comunica,oes e na Proposta 

que constitui pane integranre do mesmo, os quais decOHem dos requisltos fixados no Concurso 

Publico relativo a rede TOT. 

Neste contexto, e entendimento da PT (omunica,oes que nao se encontram reunidas as 

condi,6es para a altefa,Jo do valor minrmo de cobertura existenle na lice",a, ateodendo a que a 
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informa~ao sobre a nivel de eoberlura resulta da 3pllca~ao de modelos ca lculatorios, supollados 

em distflbui~oes estatistiCas parametrizaveis (lais como, a distflbui~ao geogrMica da popula<;ao e 

os dados de morfologial modelos esses que sao sens ivels a evenluais altera<; oes da lipologia da 

rede, neste caso a eventual e passivel mudan\"<l para uma rede MFN . 

Acresce que, para alem da obngat;ao de res pel tar as percentagens mlnimas de (obenura fixadas 

na lleen\"a, existe lambem um compromlSSO dil PT (omunicat;0es, em relat;~o ~ informat;.1o de 

(obertura disponibilizada aos util!zadores, no mapa divulgado no sile TOT, uma vez que e urJla 

obrlga~ao dil emp resa aSSUffilr os custos mcorr idos por um ulllizador que, com base na informa<ao 

disponibilizada pela PT (omunica\"6E>S, auquira equipamento TOT terreSlle, num lOcal classificado 

como "com cobeflur,'- Inllma zona verde) e em que se verifique, posteriormente, que esse local 

nao tern condi<;6es de recec;ao com qualidade. 

Os direilos das populac;6es e'ilao atualmente assegUfados. sendo ceno que, <'linda aSSlm, a PT 

ComunlCac;6es gostaria de assinalar que com os presentes coment.irios. esta empresa nao 

prelende IndiCiar qualquer intent;ao de alterar a pelCentagem de cobe-rtura que atualm ente 

del em, all~ porque foi por sua exclusiva vontade e empenho que pmsseguiu uma ~stfat~ia que 

perm lliu ultrapasS3r rargam~nt€' os nweis minimm a que esta obrigada. Importa, aind a, salientar 

que a PT (omunicat;oes garante 0 acesso it TOT a 100% dol populat;ao, quel com leenologia 

terrestre. quer com tecnologia OTH, pelo que a d iscordancia desta emplesa na altelat;aO do nivel 

minima a que se encontfa obrigada nolo prelende coloear em causa a acesso de qualquer dos 

c idad~os a visualilat;aO da TOT com qualldade. 

Neste s.entido e quanta a esta quest an em conereto, a PT Comunicat;6es consldera que 

independentemente de proceder ao envlo da informat;ao que 0 ICP-ANACOM vier a determinar e 

sem prejuilo dos comentarios connelos que a PT Comunica<;6es vier a leeer a proposi!o da 

mesma jnfarma~~a, de-vem manter-se os nlvels milli mos de (obertura existentes no titulo 

habilitanle 

Quanta it Informa~ao conerela a disponibilizar pela PT Comunica<;6es, aspeto m!imamente 

relaClOnado com a queslao anlellormente comentada, gostariamo5 de assinalar alguns pontos 

relativamente II p10j elada decisao no qu~ se re/ere a informac;ao detalhada nos pontos 3 A, ~ B. do 

Sen lido Prov~vel de OecisAo. 

Assim, prop6e-se que a PT Comunlca<6es passe a enviar a seguinte in/orma(ao: 

• 	 Idemifica(c'Jo deralhoda da coberrvra geogrQfica de TOT e OTH (pOf sarelire) arua/mente 

disponibilizoda, incluindo. para este efelco, a cob(!rtura fornecida pe/os a/uals emissor(!s do rede 

em over/oy, devendo ser indicodos os pressuposros urilizodos, nomeodamente, oqueles que 
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determinam 0 nivel de cobertura apresentado tals como 0 nivel de C/I e as caracteristicas 

assumidas no InHalo(.oo de rece(.oo (por exemplo, em relo(.oo 6 altura e caracterislicas das 

antenas); 

A informat:;oo devera ser providenciada otraves de fic/leiro ele/ronica (por exemp/o, s/lapefile em 

formato veroria/) com as lonas de coberturo devidamente iden(ificadas geograficomenre. 

• 	 Jnformorao dew/hada da popularao efetivamenle coberta por TDT (presrada peJas esto(.oes que 

comp6em a rede SFN em conjunto com a rerie em overJay) e por DTH; a informa(.oo fornecido 

devera quantificaf, pOf freguesia, a percentagem de popu/ot;OO residenre (com base nos Censos 

2011) com acesso a coda um dos fipos de cobertura (TDT eDTH). Esto percenragem de populOt;OO 

residente devero serderivada 0 partir dos segUlntes camados de informQ(;ao: 

o 	 Unidade (CENSOS 2011) disponive/ em 

hrw :/!mQOQs.ine.DCldowoloadJindex2Q! I.phrml, au outro mois dew/hado do que wo 

caso disponham dessa informot:;ao, solurao que 0 ser unlizado deverd ser devidamente 

deto/hado; 

o 	 Carra administrativa oficiol referenfe 2011 disponivel em 

/JUQ:I/www,jgeo.Rc/orodvro1lcada~ rro/CQQo/ygNaolQ' l,hlm. 

• 	 Quontificar;60 do erro ossociado a estlmativa de coberturo TDT a envior por freguesia, bem como 

do erro global estimado (Continenre), tendo como valof maximo odmissivel a estimativa jd 

efetuada no6mbito do propos fa apresentodo em sede de concurso publico. 

Embora, na generalidade, a mforma<;ao pretendida seja ja remetlda ao ICP-ANACOM, a PT 

Comunica<;oes identifiea a existenCia de alguns constrangimentos ao envio da informa<;ao 

eonforme melhor a seglllf se Identifica, merecendo a mesma uma maior objetividade e 

simplifica<;ao. 

A informa~ao de eobertura ate 3 data trabaillada e reportada Eo a que consta do Caderno de 

Encargos do Concurso TOT, pelo que, no ambito dos relalorios de cobertura anuais, a informa~ao 

tern Vlndo a ser tratada pela PT Comunica<;oes por NUT I (Continente, A<;ores e Madeira), sendo 

este 0 criterio de fixa<;ao do nivel minimo de percentagem de cobertura a que a PT Comunica<;6es 

se encontra obrlgada. 

Par outro lado, ao longo de todo 0 processo de migra<;ao e acompanhamento da evolu~ao da 

transl<;ao para a TOT, a PT Comunica<;oes acedeu a tratar e a envlar informa~ao ao ICP-ANACOM, 

por concelho, acolhendo uma solicita<;,'l0 formulada no ambito do GAM-TO, e porque 0 objetivo 

era 0 acompanhamento do processo de mlgra<;ao. 
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Ora. a elCtra~Ao de i nforma~ao por fr~guesia preconllada no senti do proviivel de demao ora em 

anal;se equivale a uma discnmlna~ao desproporclonadamenle superior (paisa da mforma~ao por 

Concelho para a granularidade das fregueslas) ao atuillmente exigi do na LlCen~a TOT e ao que foi 

sendo realizado durante lodo 0 processo TOT. 0 que se nos afigura injustificado no estadio a\ual 

da TOT, De facto, 0 tralamentO da informa<;ilO por fregueslil nao contem. em 51 mesmo, qualqu~r 

beneficia para 0 processo TDT em gelal e para as popula<;6es em partICular. 

Este ponto eainda mais relevante!ie dar se retlrar, eventual e comequentemente, a obflga<;ao de a 

PT (omunica<;oes respeitar eventua ls mrnimos de percentagem de cobertura por freguesia. 

Com eleito e como se sabe, embora va sendo afmacia com base em medidas leais de campo, a 

informa<;ao de cobertura e baseflda em calculas teori<:os, os quais u(,lilam modelos de 

propaga<;ao £0 model os de dados que. embori! guantam nlveis de preeis.3o elevados. tem algvm 

nrvel de imprecisao. 

A pr6pria granularidade das camadas de dados utdizados nos ea lculos (tipicamente quadrados de

territ6r io de 100 )( 100 metros) e 3 pre<isao geogrilfiea dm dados base de distribuic;,'m da 

popula<;ao no tenitoJio contribui para 0 ~urgimento de erfos/desvios. Quando consider ada um3 

aglega<;ao a um nivel superiOf (NUl I OU NUT II), 0 \oma{ono daqueles erms/desvios nao Ii' 

slgniflcativo, exislindo. inclusivamente, ~erroSldesv,os para cjrna~ como "erros/de5vios para bai)(o~, 

e)(islindo, assim. urn efeito de compensa~ao . 

Pelo cOOlrario, quando cooslderada uma d,scrimlna <;ao ..'10 nivel da freguesla, existiriio s'lU3<;oes 

onde aqueles enos/desvios sao muito ~ ' gnifieat ivos , Esta possibilidade e significativamente maior 

em lonas rura,s. ande a densidade populaCional e muito menor e onde os erros de imprecIsao 

geografica dos dados base de distfibui<;ao da popula(ao oeorrem com maior frequencia, 0 que 

alias justifica nao ser usual a defini<;ao de obriga<;~o de ext ra~ao de informa<;ao por freguesla neste 

tipo de tecnoiogia. 

Parece-nos relevant€' aqui atentar nas cond,<;oes atualmente apliciiveis a rede m6vel, uma vez que 

e uma rede baseada numa leenologia com alguma~ semelhan<;as com um numero de estar;oes 

mUlto maior (logo com celulas de cobertura muitO menoresl e com uma maturidade 

incomparavelmente superior a rede TOT. Mesmo sendo esta 3 situa(ao, as dados de coberlura da 

rede movel sao apenas reportados 210 nivel de NUT II. 

Oeste modo. a compara<;iio com a realidade alUalmeme em vIgor para a fede movel refor<;a a clara 

despropor<;ao que a discrimina<;ao da eObeTtufa 210 nivel da fregvesl3 representa para a TOT (Iede 

com uma VIda muito curta ), acred,tando a PI Comunic<l<;6es que 0 entendimento e as 

eonstrangimentos aqui identifieados nao deixalao de mere<er a melhor aten<;ao do ICP-ANACOM, 
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passando a flxar-se a obflga<;ao de proceder ao envio de informa<;ao ao nivel de NUT lou, no 

maximo, NUT II. 

No que respeita a informa<;ao relatlva aquantifica<;ao do erro assoclado a estimativa de cobertura 

por freguesia e do eno global estimado, a PT ComunlCa<;6es, a luz da nomenclatura referente as 

norm as e dos modelos de planeamento de cobertura TOT, nao compreende que mforma<;ao 

concreta e pretend ida ou como e que a mesma pode ser calculada, pelo que importa clariflCar e 

concretli:ar a Informa<;ao pretend ida uma vez que nao a identificamos em sede de infonna<;ao 

tipica de planeamento de rede. Concretizando, pretende-se a indica<;ao da location probability 

utilizada nos calculos ou trata-se de um outro concelto? Neste ultimo caso solicita-se a indlca<;ao 

da respetiva referenCla normativa, 

Neste ponto relatlvo a presta<;ao de informa<;ao respeltante a niveis de precisao e otlmiza<;ao da 

rede, 0 ICP-ANACOM propoe-se determinar que a PT Comunica<;oes: 

• 	 Defino e corolenze as denominodas "o<;oes de ollmlzo<;oo r...} corriglf situo<;6es muiro especificos e 

ponwois" referidas na resposra submetida a cansulra publico, explicifando as especificidades que 

Ihe5 s60 inerenres; 

• 	 Quallfiquee quontlflqueas ot;oes de otimizot;60 que Ir6 efetuorpara corriglf tolS situat;6es; 

• 	 Umo Vel que decorre otuolmente um crabolho de Identifico~oo e re501u<;00 de dificuldades de 

rece~ao do sinal de rOT em diversos concelhoslfreguesios do Pais, rea/tzado pela empreso em 

orliculat;Go com as autarqulas locais, envie mmesrralmente 00 ICP-ANACOM urn relocorio cam 0 

pontO de situat;ao dos a~6es realizodas, incluindo todas as at;6es de otimizat;aO do rede, e 

respe(ivQS conclus6es. 

Em relar;ao aos primelros dois requisitos, a PT Comunicar;6es consider a que correspondem a 

aspetos cober\os pelos relatonos mensals de at;6es de Dtimizar;ao da rede que tem a vindo a seT 

enviados pela empresa em cumprimemo da deltbera~ao relativa ao licenciamento temporario de 

(ede PT, parecendo-nos, no entanto, que Importa deftnlr na decisao final se a PT Comunica~oes se 

mantem obrigada ao cumprlmento da obriga<;ao de envio des5es relat6rios e respeitando que 

periodlcldade. 

Quanto as a~6es de otimiza~ao, permitimo-nos recordar a informa~ao prestada na nossa carta com 

a ref.' 20286178 de 27-06-2012, no senti do de que a processo de Implementar,:ao de ar;oes de 

otlmizar;ao da rede envolve diversas fases, sendo as primeiras as fases de dete~ao, diagnostico e 

identificac;ao de solur;ao. As ac;6es vao-se desenvolvendo, mas sempre respeitando esta sequencia. 
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Atualmente, em cada lelatono (mensal), a PT Comur\lca~oes Informa quai~ as a,aes que ja 

entra 'am a u passaram nestas rases. nao 5e enconlrando qualquer constrangimenlo amanulen,.io 

do respetivo envio com a penodicidade que venha a !ier indicada pelo I(P·ANACOM. 

Em lelar;ao ao terceilo requiSitO aC lma (,elat6no {rimeSITal com 0 pontO de situar;iio das ar;6es em 

alticular;ao com as aUlaTquias). a PT ComunlCar;oes \am bem n~o iden lifica nenhum 

conwangi mento espedfico em manter 0 p,ocedimento awal, alterando ·se a periodicidade para 

trimestra l. 

III. Condusces 

Face a lodo a exposlo, e sem prejuizQ d~ cooslderM positiva a manUlen(aO da 50lur;iio teeniea 

alUal, aPT Comunica,6es coosidera que a dec/SaO final deve mereceT algumas allerar;oes face ao 

proJelado sent ida pravavel, as quais passamos a Idenl lfi(3f sumariamenle e em jeilo de concl usaa: 

• 	 APT Camunka,6es propOe a a llerar;ao da red a,ao do atual pon to 3., passando 0 mesmo a 

referi ' que 0 ICP-ANACOM de llberara auto noma mente sabre a evolu r;ao da rede TOT e 

sobre as respelivas condi,Oes a fixa( em sede de Dlleilo de Uli l iza~ao de Frequencias. na 

seq uencia da eventual harmo nizar;ao rnrernaciona l e comunilaria, nos termos e em 

conformtdade com 0 disposto 1)0 all190 20.° da l ei n.O 5/2004 de 10 de fe ve/eiro e do e do 

n.O.:l do artigo 4.° do DeC/eto-lei n.O 1S1-N2000 de 20 de julho. quando exislu um malor 

grau de segUfao,a quanto a necessidade de imp lemenla~ao do Dividendo Digital 2, 

respetivas condi,6es e impactm aBoctad~_ 

• 	 A PT Comunicao;oe5 analisarii entao nessa sede as propostas que se venham a afigu rar 

adequadas a evolur;ao da rede TOT. reservando os seus comentarios e posir;oes em face da 

realidade e contexto que venham entaO a ve/ificar·se. 

• 	 As obrrga,oes minlmas de cobeTtura alualmente vigentes e inscrit3S no Oireito de 

Utilrzol,ao de Frequencias iltrrbuidas 30 I( P- ANACOM e bem assim as deliberac;6es do ICP· 

ANACOM alua lmente em vigor felalivamenlE' as ob,igao;6es da PT Comunicac;oes no 

ambito da informa,ao de cobertura que disponibiliza aos ulihzadores (ev~[am·se 

adequadas ao eSliidio alual da rede TDT e a pfOte,ao dos utilizadores. considerando-se 

assim inexislir fundamento para a aherac;ao das obriga"oes minim as da PT Comunicac;6es 

neste ambitO; 

• 	 A PT Comunicac;oes cumpma as obrrgac;oes de Informar;ii o que Ihe forem determinadas 

nos termos da Lei, com a periodicldade que for entendida adequada pelo ICP-ANACOM. 

, 
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prcpo ndo-se, no entanto, a adequ3,ao da Informa,ao, projetada neSI3 sede, <lOS usos e 

costumes 3tualmente existentes para a rede move\, ou seja, a extra<;ao da inforrna<;ao ao 

nivel de NUTII, atendendo as difjeuldades e erros/desvios que sem pre aconlecerao em 

Informa<;ao €,ventualmente extraida 010 nivel da freguesia Neste ponto, a PT ComunlC3<;6es 

propoe a adapl3,ao em conforrnidade dos pontcs 3.A e 3.8 do sentido prevavel de 

de<isao; 

• 	 A informa<;ao elencada no capitulo ~N iveis de precisila e o limiza,iw da fede~ 

correspondem a aspetos cobenos pelo~ rela16rios memais de a<;6es de ollmiz3<;ao da rede 

que tern a ... indo a ser enviados pela PT Com unl c3<;oes, importando. no entanto, (onhe<er 

em sede de decisao final a confi rmil <;ao da obrlga,ao de envio ao ICP·ANACOM da mesma 

informa<Ao e (om que periodic ida de 

Usboa, 9de abl il de 2013 
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