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Resposta da RTP à Consulta Pública 

relativa ao Projeto de Deliberação da ANACOM 

de 4 de julho de 2014 

que visa alterar o Direito de Utilização de Frequências n.º 6/2008,  

atribuído à PTC para a gestão de um Multiplexer de TDT 

 

Vem a RTP, na qualidade de concessionária do serviço público de rádio e de televisão, 

responder à Consulta Pública relativa ao Projeto de Deliberação da ANACOM de 4 de julho de 

2014 que visa alterar o Direito de Utilização de Frequências n.º 6/2008, atribuído à PTC para a 

gestão de um Multiplexer de televisão digital terrestre (TDT). 

Este projeto define, na sequência da Deliberação da ANACOM de 16 de maio de 2013, que 

decidiu sobre a evolução da rede de TDT instalada em Portugal (MUX A), transformando, 

atentos os problemas de configuração e cobertura, a rede SFN em rede MFN, os termos em 

que a PTC deve garantir a implementação da nova rede e a cobertura do território a que está 

vinculada. 

Sobre a deficiente cobertura da TDT proporcionada aos portugueses através do modelo 

técnico inicialmente proposto pela ANACOM e operacionalizado pela PTC e sobre a 

correspondente inadequação do serviço de difusão do sinal de televisão digital terrestre que 

tem vindo a ser prestado pela PTC, já a RTP se pronunciou várias vezes, na sequência das 

múltiplas queixas de espectadores e no âmbito das diversas iniciativas institucionais 

relacionadas com a matéria, designadamente da consulta pública que antecedeu a aprovação 

da referida deliberação da ANACOM de 2013 e para cuja posição agora remetemos. 

No que especificamente concerne aos termos da deliberação agora em consulta, a RTP 

gostaria de vincar, em primeiro lugar, que não tem informação técnica que lhe permita ajuizar 

sobre a bondade das soluções efetivamente propugnadas. Esse desconhecimento mantém-se 

mesmo depois de solicitada à ANACOM, por carta de 3 de março de 2014, a documentação 

entregue pela PTC em cumprimento do ponto 3ª. A. e B. da deliberação de 16 de maio de 2013 

da ANACOM, visto que o acesso a essa documentação apenas nos foi facultado em 22 de julho 

de 2014 muito embora amputado, por alegadas razões de confidencialidade, de toda a 

informação que seria relevante conhecer e determinante para este efeito. Este facto é tanto 

mais incompreensível/surpreendente quanto muita da informação ocultada não se reconduz a 

matéria cujo sigilo mereça proteção legal, consistindo neste caso essa atitude, que tem vindo a 

ser recorrente na PTC, na omissão de informação de natureza meramente técnica.  
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Não obstante, e de todo o modo, sabendo que a deliberação da ANACOM não tem, como não 

podia ter (e a ANACOM bem o salienta: cf. p. 7 do projeto em consulta), a virtualidade de 

alterar a obrigação de cobertura de 100% da população por parte dos serviços de TDT e DTH 

prestados pela PTC, a RTP acompanha aquela que se afigura ser a primeira iniciativa da 

ANACOM no sentido de avaliar a rede na perspetiva da disponibilidade do serviço na receção, 

que só peca por demasiado tardia.  

Nesta matéria, no entanto, a RTP apenas pode concordar com a intenção revelada inicialmente 

pela ANACOM quanto ao âmbito geográfico de tal avaliação, ou seja, essa avaliação deveria ser 

efetuada ao nível da freguesia (ou pelo menos das grandes freguesias), tal como se exige na 

deliberação de 16 de maio de 2013, e não ao nível concelhio, como neste projeto, 

contemporizando com solicitação da PTC, a ANACOM pretende instituir. Porque essa seria a 

maneira mais adequada de cumprir o desígnio, tantas vezes anunciado pela ANACOM, de que 

com a TDT não ficaria um único português sem receção do sinal de televisão em Portugal. 

A RTP considera também que o período de tempo determinado pela ANACOM para aferir uma 

disponibilidade do serviço ao nível da receção de 99% fica aquém do que seria exigível, pois 

permite, no período de junho a setembro, uma ausência de emissão até 100 minutos, seguidos 

ou intercalados, em 7 dias seguidos (no limite, o espectador pode, nesse período, ficar sem 

televisão durante quase duas horas por semana); e no período de outubro a maio, uma 

ausência de emissão até 30 minutos, seguidos ou intercalados, durante quaisquer 2 dias 

seguidos (no limite, o cidadão pode ficar sem televisão durante 15 minutos por dia). 

A RTP sugere ainda que, no âmbito das soluções para a constatação de uma cobertura abaixo 

do exigível (2.º parágrafo da página 11), soluções que se analisam na determinação, pela PTC, 

no prazo apontado, das diligências a efetuar e da forma de prestação da informação aos 

cidadãos afetados, venha a prever-se que a ANACOM possa não só “determinar prazos 

diferentes dos propostos” como também métodos mais eficazes de corrigir a situação ou, pelo 

menos, que a ANACOM possa não aceitar, quando entenda desapropriada, a solução que lhe 

tenha sido comunicada pela PTC. 

Finalmente, a RTP entende crucial que nenhum cidadão fique prejudicado com a alteração da 

configuração da rede e com as iniciativas necessárias à sua implementação, devendo por isso a 

deliberação da ANACOM deixar bem claro, não apenas para as situações em que os cidadãos 

afetados precisem de reorientar antenas para conseguir uma adequada cobertura por via 

hertziana terrestre (como resulta do penúltimo parágrafo da pág. 11), mas também para 

qualquer outra situação, incluindo a necessidade de mudança para o sistema de receção DTH, 

que os encargos com essa mudança correrão por conta da PTC.  

 

RTP 

Lisboa, 7.08.2014 


