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E)(mos. Senhores, 

Junto se enviam os comenUrios da Optimus - Comunicar;:oes, S.A ao sentido prolJalJel de decisao sobre cena rios de 
evolur;:ao da (ede TOT. 

Disponlvel para qualquer esdarecimento adicional, 

Cumprimentos 

Carla CarrinhO 
Direqiio Jurfdici e de Reguhu;Ao • LAW & Regulalion 
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I. Introdu.;illl 

A OPTIMUS - Comuni cayoes, SA (doravante "OPTIMUS") vem pelo presenle apresentar os 

seus comentarios aconsulta publica promovida pelo IC? - ANACOM sobre a evo lucao da rede 

de Televisao Digital Terreslre (TDT). 

H, Cum('nl:il"iu~ Gerais 

Tal como ja referido nos contributos apresentados no ambito da consulta publi ca sobre os 

cenarios de evoluCtio da TDT, a Optimus rea(inna a importancia do servico TDT para 0 pais e 

partilha da visao de que tudo deve ser equacionado para a resolw;ao dos problemas de rececilo 

de sinal que se tern verificado. 

Paralelamente, a Optimus salienta que as servicos de comunicac()es elclr6nicas, nomcadamenle 

o serviCo m6vel terrestre, tambem se reveslem de primordial relev:l.ncia para as populaCOes, 

sendo que a importfincia dos servicos de banda larga de dados, tem vindo a ser reconheeida quer 

a nivel nacional, quer comunitario. 

Com efeito, a compatibilizaCuo dos objetivos inerentes a implementac1lo de uma rede TOT que 

assegure um servico de qualidade e minimize 0 impacto das alteracOes junto das populayOes 

com 0 objetivo de n<'lo condicionar a utilizaCllo de espetro adieional para a prestacao de servicos 

de comunica9()es elelr6ncias, nomeadamente, de banda larga sem (ios, 56 podera ser alcam;ada 

no contexte de uma estrategia integrada de salvaguarda das necessidades de espectro a 

medio/ longo prazo para as diferentes servicos. 

Neste ambito a Optimus reafinna que os ganhos para a sociedade decorrentes da Uliliza'1i1o atual 

e futura do espetro ser1lo potenciados se a alocaCao de espcclro adicional aos diferenles servic;os, 

incluindo a TOT, for inserida numa estrategia de hannonizatyao no espa~o europeu, 

nomeadamente devido aos ganhos de eseala que se reveslem de particular importancia para um 

pals de pequena dimensao como e0 caso de POT1ugal. 

111. CUlU(.'III:iriCl'< ESllCt'ifil:oS 
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Concluldo urn primeiro processo de consu lla e analisados as comenlfirios recebidos, 0 ICP. 

ANA COM propOe agora a allerarri'io definiliva de uma rede de frequencia (mica (SFN) tal como 

resultou do concurso da TOT para uma rede de mullifrequencia (MFN de SFN) 

De acordo com a proposta do [Cp·ANACOM a trans irr<'io parn 0 modelo de rede 

multifrequencias deve ocorrer faseadamente. mediante urn perfodo de simI/least digital, com a 

realizarri'io de 3 rases distintas. 

No que respeila aos canais enunciados para afetarrao a TOT numa I' fase. a OPTIMUS 

manifesta serias duvidas quanto a alocayao do canal 49 (694-702 MHz) a TOT. uma vez que, 

confonne reconhece 0 proprio rCP-ANACOM este canal nilo e compatfvel com a fUlura 

implementayilo do dividendo digital 2. 

Ora, havendo ja iniciativas na Uniao Europeia com vista a planear uma im piemenlaf;aO 

harmonizada do dividendo digital 2 que inclui a Canal 49, 0 lep . ANACOM deve desde ja 

salvaguardar este facio e nilo remeter para 0 futuro uma nova allerayl'io de frequencia da TOT 

minimizando assim as custos diretos e indi retos com tal alterayilo. 

A 2' fase de implementaf,:ao cujo inicio pressupOe uma decisiio previa e autonoma do ICP 

ANACOM. esla associada a aloca)2oO e ulilizaf,:3o de canais adicionais (canais 33. 34. 40. 43, 

45, 47 e 48), com 0 objelivo de complelar a coberlura nadonal, mediante a instalaf,:i'io de 

emissores "princ ipais" em cada uma das adjudicaC6es. No enlanlo. a infoTlna~lio apresenlada 

restringe·se esse ncialmente ao mapa constante no Anexo I do documenlo em consuha, nao 

se ndo enunciadas as jU'ilificaf,:i'ks para 0 numero e dislribui~o geogffi fica dos rereridos canais. 

Tendo em conta que a alocacl'io destes canais e sua distribuici'io geognifica de pendente de 

decisAo previa e aul6noma do ICP - ANACOM quanto ao desenvolvimento da rede e, n110 

exist indo ainda grau de seguranca quamo as necessidade inerentes ao di videndo digital 2 e 
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respetivas condiyoes, a OPTIMUS sugere que a alocay110 de canais adicionais tal como propoSla 

pelo lCP-ANACOM para a 2' fase nao fique desde ja contemplada no direito de utiliza<;:ao de 

frequencias, de modo a minimizar a necessidade de aJtera<;:oes futuras, face a possiveis 

desenvolvimentos relativos ao dividendo digital 2. 

Em qualquer caso, a Optimus manifesta desde ja as suas particulares reservas quanto aalocayao 

do canal 48 (686-694MHz) a TOT. Tal atribui<;:110 devera ser alvo de reflex110 adicional e 

aprofundada tendo em conta a necessidade de salvaguardar imposi<;:oes tecrucas que venham a 

resultar dos estudos tecnicos de compatibilidade de utiliza<;:110 da faixa do Dividendo Digital 2, a 

realizar pela CEPT com mandato da Comissao Europeia. 

A OPTIMUS concorda com a proposta apresentada pelo lCP-ANACOM que preve que no final 

da 3" fase 0 canal 56 seja devolvido ao regulador. 

I. \ll o,:r<l ~'an do D! H ICI'-\N-\LO'v! I1:' 6.2(1):-; alrihllido ,i 1'1 C 

De maneira concretizar a transiyao de uma rede SFN para uma rede MFN de SFN, surge como 

necessario alterar 0 direito de utiliza<;:ao de frequencias CDUF) atribuldo it PTe para 0 serviyo de 

radiodifus110 televisiva digital terrestre, nomeadamente para refletir a atribuiy110 de espelro 

adicional. Porem, 0 projeto de decisao eomisso quanto it imposir;ao de contrapartidas a serern 

garantidas pela PTC devido aatTibuiyao de direitos adkionais de utiliza9110 de frequencias. 

No ambito deste processo de altera<;:ao do DUF, 0 lCP-ANACOM apenas indica a inten91'io de 

solicitar a PTC a disponibiliza91'io de urn conjunlO de elementos, de modo a possuir a 

informa<;:3.o de cobertura disponibilizada, sendo que "esIQ inJormo{:iia sera avaliada pela rcp

ANACOM, apos 0 que, com eventuois ailera{:oes que sejam delerminadas. passaro aJazer parle 

integronte do DUF lCP-ANACOM n. 06/2008 e como lal vincI/lando a operadar aos va/ores 

minimas em causa a partir dessa mesma data ". 

Assim, tendo em conta que a proposta do ICP - ANACOM pressupOe a atribuiyao de direitos 

adicionais de espetro, urn recurso escasso, e que esta em causa a transi<;:3o de urn modelo SfN 
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para MFN de SF'N, considera-se que <levera ser equacionado a imposi~ao de oonlrapartidas a 

garanlir pela entidade responsavel pela rede TOT, nomeadamente no que respeita aos de niveis 

de coberturn, qualidade e a eventual subsidin~o de custos das popula~Des com a adapla~o As 

novas condi~()es da rcde da TOT. 

A este prop6sito salienta-se que, confonne indica 0 ICP-ANACOM, as obriga~oes de coberrura 

atua lmente vigentes para a presta9ilo dos serviyos de TOT foram definidas tendo em 

considera~ao a complexidade de implementa~i1o associ ada a rede de frequencia (mica, as quais 

se pretende que sejam obviadas com a transiyilo para uma MFN. As contrapartidas da uliliza~ao 

dos direhos de utiliUlYll.o deveri'io ser acomodadas anova realidade, dada n menor complexidade 

da rede de TDT preconizada pelo iCP - ANACOM. 

IV. Cllnclu"iio 

A Optimus reconhece os meritos e im portancia dos objel ivos relativos a evoluoyi'io do TDT. 

Considera, todavia, que os requisitos de evoluy1io da TOT nao devem comprometer a uliliza~ilo 

hannonizada do espetTo ildicional que venha a ser afeto aos servi~os de comunicayoes 

elelr6nicas, nomeDdDmente para disponibilizayao de serviyos de banda larga sem tios 

dividendo digita l 2. Neste ambito, tendo em conta os desenvolvimentos ja conhecidos, a 

Optimus ede opinillo que ICP - ANA COM devera rever a sua proposta quanto aatribuioyilo do 

canal 49 a TOT e a futura alocaoyao do canal 48 a este servic;o devera tarnbem ser alvo de 

reflexilo ad iciona l, se lldo que 0 regulador deven\. condicionar a alocayao do canal ate conclusao 

dos estudos de compatibilidade de utilizayao das bandas do Dividendo Digital 2. Alias, no que 

respeita a2~ fase prevista pe lo ICP - ANA COM, a Optimus considera que os canais adicionais a 

alribuiT aTOT nesta fase e respeliva utilizooyao geogrMica ~o dever:io ser concreli zados desde 

ja, sob pena de, em fun~<lo desenvolvimentos enlrelanto ocorridos sobre 0 divid endo digital 2 se 

mostre necessaria nova altera~ao ao diTeilo de utilizayAo de frequencias. 
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