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1. Introdução 

O Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) aprovou, 

a 3 de julho de 2018, o sentido provável de decisão (SPD) relativo ao preço praticado pela 

MEO associado à prestação do serviço de codificação, multiplexagem, transporte e difusão 

por rede de televisão digital terrestre (TDT) de canais televisivos de acesso não condicionado 

livre (MUX A) – adiante, serviço de transporte e difusão do sinal de TDT ou serviço de TDT. 

Foi deliberado submeter este SPD à audiência prévia dos interessados, ao abrigo dos artigos 

121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo (CPA), bem como ao 

procedimento geral de consulta estabelecido no artigo 8.º da Lei das Comunicações 

Eletrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua redação atual, doravante LCE), fixando-

se, em ambos os casos, o prazo de 30 dias úteis para os interessados se pronunciarem, por 

escrito e em língua portuguesa. 

O procedimento geral de consulta iniciou-se a 5 de julho de 2018, com a publicação do SPD 

no sítio da ANACOM na Internet1. Por deliberação de 9 de agosto de 20182, a ANACOM 

aprovou a prorrogação do prazo para pronúncia em sede de audiência prévia, fazendo 

coincidir o seu termo com o fim do prazo de pronúncia no âmbito da consulta pública. 

Em resposta à audiência prévia e consulta pública foram recebidas, dentro do prazo fixado, 

as pronúncias das seguintes entidades/cidadãos: 

 Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO); 

 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO); 

 Rádio e Televisão de Portugal, S.A. (RTP); 

 Ricardo B.; 

 SIC – Sociedade Independente de Comunicações, S.A. (SIC); 

 TVI – Televisão Independente, S.A. (TVI). 

Nos termos da alínea d) do n.º 3 dos “Procedimentos de Consulta do ICP-ANACOM”, 

aprovados por deliberação de 12 de fevereiro de 20043, a ANACOM disponibiliza no seu sítio 

                                                           

1 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1455721. 

2 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1458154.  

3 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=324016
https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=324016
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1458154
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715
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na Internet todas as respostas recebidas, salvaguardando a informação que os respondentes 

tenham considerado confidencial. De acordo com a mesma alínea do referido documento, o 

presente relatório contém uma referência às respostas recebidas e uma apreciação global 

que reflete o entendimento desta Autoridade sobre as mesmas. Tal não dispensa, porém, a 

consulta das respostas em conjunto com o relatório da consulta. 

O presente relatório constitui parte integrante da decisão relativa ao preço praticado pela MEO 

associado à prestação do serviço de TDT. 

2. Apreciação na generalidade 

A DECO lamenta que não sejam disponibilizados em sede de consulta os valores necessários 

para que possa pronunciar-se de forma conclusiva e mais assertiva. Não obstante esse facto, 

refere que dos elementos disponibilizados parece resultar um maior equilíbrio do sistema 

atual, não possuindo outros elementos que lhe permitam concluir pela existência de um 

aproveitamento comercial (direto) flagrante por parte da MEO. 

O cidadão Ricardo B. felicitou a ANACOM por esta “proposta de baixar os preços” e 

manifestou o seu desagrado em relação “a quem gere a plataforma TDT”, “pois sendo [a MEO] 

uma operadora privada não deix[a] que esta plataforma evolua nomeadamente [para a 

disponibilização de] mais canais, maior interactividade, mais cont[e]údos.” 

A MEO discorda profundamente da proposta de redução dos preços do serviço TDT avançada 

pela ANACOM – que espera não seja convertida numa decisão definitiva – e dos fundamentos 

invocados para a justificar, que considera incorretos e alheados dos efeitos que a 

concretização do SPD não deixará de produzir na sua esfera jurídica e no futuro da TDT em 

Portugal. 

A título de comentário geral, a MEO sublinha que este SPD consubstancia uma nova proposta 

de mudança substancial das regras “a meio do jogo”, correspondendo a mais uma alteração 

significativa, grave e inesperada das condições de prestação do serviço de TDT. 

No entender desta empresa, tal como noutras ocasiões, a proposta de intervenção da 

ANACOM volta a desconsiderar que o serviço de TDT foi sujeito a um procedimento 

concorrencial, aberto a qualquer interessado, e ignora a equação económico-financeira 

subjacente à proposta da MEO, chancelada pela ANACOM, para um período de 15 anos, 

ferindo a legítima confiança depositada nos instrumentos do concurso TDT, que a 
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persuadiram a concorrer. Refere ainda que foge ao tema central do projeto TDT que não é, 

manifestamente, o do preço do serviço de TDT, mas sim o da forma de assegurar a 

rentabilidade e a sustentabilidade de um projeto que a MEO viu frustrado, por motivos 

absolutamente a si alheios, pressupostos que entende serem essenciais da atividade 

concursada. 

A MEO afirma que o desenvolvimento da TDT em Portugal tem sido marcado por sucessivos 

agravamentos impostos ao plano de negócios que sustentou a sua participação no concurso 

TDT, quer ao nível dos custos, quer ao nível das receitas que considera serem legitimamente 

expectáveis. 

Assinala, em particular, as seguintes vicissitudes, impostas ou decorrentes de medidas 

públicas: 

a) O falhanço no processo de licenciamento do chamado “5.º canal” – pressuposto essencial 

no concurso TDT e cuja materialização estava (e está), no seu entender, completamente 

fora do alcance da gestão da MEO, implicando uma forte e inesperada perda de receita 

durante vários anos do projeto TDT. 

b) Os custos suportados com os investimentos necessários ao cumprimento das obrigações 

de reserva de capacidade para o 5.º canal e para o canal HD partilhado, ficando a MEO 

privada, por motivos totalmente fora do seu controlo, de receitas que legitimamente 

incorporara no seu plano de negócio, ao mesmo tempo que permaneceu sujeita às 

referidas obrigações de reserva de capacidade durante vários anos. 

c) A alteração dos canais 61, 64 e 67 forçada pela decisão da ANACOM, de 16 de dezembro 

de 2010, de afetar a faixa 790-862 MHz (faixa dos 800 MHz) para serviços de 

comunicações eletrónicas (na sequência da Decisão 2010/267/EU da Comissão 

Europeia, de 6 de maio de 2010), que implicou, do lado da MEO, um investimento 

adicional superior a [Início de informação confidencial – IIC]                                  [Fim 

de informação confidencial – FIC], continuando a empresa, não obstante as várias 

insistências que fez junto do Governo e da ANACOM, a aguardar a compensação que lhe 

é devida, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 

de julho (sucessivamente alterado). 



  

 

- VERSÃO PÚBLICA -
  4/119 

 

d) A decisão da ANACOM de 1 de outubro de 20154 sobre as obrigações de cobertura 

terrestre – que a MEO impugnou judicialmente, encontrando-se o respetivo processo em 

curso e a ser tratado em sede própria –, que veio impor novas obrigações de cobertura 

de TDT por via terrestre, concretizadas em percentagens mínimas de cobertura 

populacional, no Continente, por Concelho, devendo todo e qualquer incumprimento das 

novas obrigações de cobertura ser resolvido apenas através do reforço de cobertura da 

rede SFN5 ou da antecipação da migração para a rede MFN6, sendo os respetivos custos 

suportados pela MEO, assim como os custos adicionais nos quais os utilizadores venham 

a incorrer, e.g. na reorientação de antenas, sintonização do recetor TDT e/ou substituição/ 

sintonização de amplificador. 

Segundo a MEO, o entorno legislativo e regulatório da TDT sofreu ainda alterações 

significativas com a publicação da Lei n.º 33/2016, de 24 de agosto, alterada pela Lei n.º 

2/2017, de 16 de janeiro (doravante Lei n.º 33/2016) e a posterior alteração ao Direito de 

Utilização de Frequências ICP-ANACOM n.º 06/2008, reemitido a 22 de junho de 20177 (“DUF 

TDT”), que, a seu ver, corporizaram uma nova interferência sobre um projeto anteriormente 

submetido a um processo competitivo e transparente, nomeadamente definindo um quadro 

de regras e princípios que não existiam na data em que o concurso TDT foi lançado e com o 

qual a MEO não poderia contar. 

A MEO sublinha que cumpriu sempre integralmente as obrigações com que se comprometeu, 

e manteve sempre o máximo empenho no desenvolvimento da TDT em Portugal, mesmo sem 

se ter verificado o conjunto de fatores críticos de sucesso identificado pela empresa quando 

concorreu ao concurso TDT e tendo sido confrontada com custos e obrigações que não 

estavam inicialmente previstos. 

Refere, por exemplo, que em 2016 respondeu positivamente ao desafio político lançado pelo 

Governo para o alargamento da oferta de TDT – embora admita que também era do seu 

interesse fazê-lo, para mitigar os graves prejuízos em que vem incorrendo com este projeto – 

desenhando, implementando e suportando os custos da solução técnica que permite 

                                                           

4 Acessível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1368059.  

5 Single Frequency Network. 

6 Multiple Frequency Network. 

7 Decisão sobre Alteração do Direito de Utilização de Frequências TDT (MUX A) acessível em: 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1412663.  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1368059
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1412663
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maximizar a utilização da capacidade instalada no MUX A com quatro canais SDTV8 

adicionais. 

Segundo a MEO, fê-lo para dar cumprimento à Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 37-C/2016, de 23 de junho9 (RCM n.º 37-C/2016), que determinou a reserva de 

capacidade no MUX A necessária à integração da RTP3 e da RTP Memória na grelha da TDT 

e também a reserva de capacidade necessária a outros dois serviços de programas televisivos 

em definição SDTV. 

Contudo, mais de dois anos volvidos desde a publicação da referida RCM n.º 37-C/2016, a 

MEO menciona que ainda aguarda a abertura do concurso público para o lançamento de dois 

novos serviços de programas televisivos de acesso não condicionado livre, pelo que continua 

sem ser ressarcida dos custos suportados com a implementação da solução técnica que 

permite maximizar a utilização da capacidade instalada no MUX A com quatro canais SDTV 

adicionais. Salienta ainda que não pode dispor e explorar a capacidade reservada para outras 

finalidades. 

Adita que, conforme referiu na sua carta de 26 de julho de 201810, dirigida à ANACOM, a 

recente publicação do Roteiro nacional para a faixa dos 700 MHz, aprovado pelo Governo, 

por despacho do Secretário de Estado das Infraestruturas, e por decisão da ANACOM de 27 

de junho de 2018, veio determinar novas alterações à rede da TDT a partir do 4.º trimestre de 

2019, causando novas incertezas e preocupações. Adianta que nada na referida decisão 

alude à necessidade de compensar a MEO, enquanto prestadora do serviço de TDT, dos 

custos em que irá incorrer com a provável “limpeza” da faixa dos 700 MHz (e que a empresa 

estima, preliminarmente, em [IIC]         [FIC] milhões de euros em termos de CAPEX). 

Neste contexto, a MEO considera que o SPD da ANACOM em análise vem agravar 

substancialmente as condições de prestação do serviço de TDT e adensar a imprevisibilidade 

legal e regulatória que tem caracterizado o projeto da TDT em Portugal. Para a MEO, tal 

corresponde, de forma inquestionável, a uma nova alteração material dos pressupostos que 

determinaram a sua participação no concurso TDT que, a seu ver, defrauda a posição jurídica 

                                                           

8 Standard-definition television. 

9 Publicada no Diário da República, 1.ª Série, n.º 130, de 8 de julho de 2016. 

10 Carta com ref.ª S0215, de 27.07.2018, e não de 26.07.2018 – como, certamente, por lapso a MEO refere.  
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desta empresa e subverte o sinalagma subjacente ao procedimento concursal, conduzindo a 

um desequilíbrio cada vez mais profundo da matriz de risco do projeto. 

A MEO informa que, por todos estes motivos, caso a decisão projetada neste SPD venha a 

ser adotada, pugnará por todos os meios ao seu alcance pelo respeito do quadro de legalidade 

no âmbito de um serviço cujas condições de sustentabilidade e de rentabilidade não podem 

ser postas em causa. 

E assinala que o rompimento do referido equilíbrio e do sinalagma concursal (em que, 

segundo a empresa, o risco do projeto está cada vez mais do lado da MEO, sem qualquer 

perspetiva ou, mesmo, possibilidade de auferir eventuais retornos que o projeto produza) 

gerará, no mínimo, uma pretensão de compensação, por parte desta empresa, de todos os 

custos e danos envolvidos no desenvolvimento do projeto TDT desde 2008. 

A MEO refere ainda que [IIC] confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial 

confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial 

confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial 

confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial 

confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial 

confidencial confidencial confidencial confidencial. 

confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial 

confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial 

confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial 

confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial 

confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial 

confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial confidencial 

confidencial confidencial [FIC]. 

Nos seus comentários gerais, a MEO pronuncia-se ainda sobre dois aspectos, em concreto: 

(i) o sentido e alcance das competências atribuídas à ANACOM pela Lei n.º 33/2016 e (ii) as 

atribuições e os objetivos de regulação prosseguidos pela ANACOM. 

No que toca (i) ao sentido e alcance das competências atribuídas à ANACOM pela 

Lei n.º 33/2016, a empresa alega que o projeto TDT tem um lastro histórico muito significativo 

no âmbito do qual, por diversas vezes, foi tentado, por parte dos operadores de televisão e 

por parte da própria ANACOM, intervir no preço praticado pela prestação deste serviço, mas 
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até agora – em diversos procedimentos – a ANACOM sempre considerou que não se 

justificava intervir naquele preço. 

Porém, considera a MEO que, de forma surpreendente, no atual SPD a posição da ANACOM 

mudou substancialmente. A MEO afirma que percebe, pela leitura do SPD, que o motivo 

fundamental que poderá ter estado na origem desta inesperada mudança é a aprovação da 

Lei n.º 33/2016. No entanto, considera que a leitura que a ANACOM faz desta lei e a 

interpretação das suas disposições é, no seu entender, errada e infundada, pelo que 

considera que não pode ser admissível. 

A MEO começa por dizer – embora admita que esta não seja a sede para desenvolver este 

tópico – que a Lei n.º 33/2016 lhe suscita importantes reservas quanto à sua conformidade 

com a Constituição da República Portuguesa (CRP), do ponto de vista formal11 e substancial, 

que não deixará de invocar perante as instâncias competentes. 

No contexto da sua pronúncia, apenas salienta que a Lei n.º 33/2016 foi elaborada 

exclusivamente, se não para a MEO, pelo menos para regular uma situação jurídica da qual 

apenas esta empresa é titular, de modo único e exclusivo. Com efeito, refere que é a única 

titular do DUF TDT e, como tal, a destinatária das limitações e restrições consagradas na 

referida lei, desde logo no que diz respeito aos preços praticados. 

Ora, segundo a MEO, este aspecto suscita importantes reflexões sobre a constitucionalidade 

deste ato normativo, de que é exemplo significativo o n.º 3 do seu artigo 4.º – segundo o qual 

o preço praticado pelo titular do DUF deve, entre outros, “ter como base o espaço efetivamente 

ocupado por cada serviço” –, que faz com que os custos com a capacidade não ocupada lhe 

sejam totalmente imputados, (a) quando a circunstância de a capacidade não ser ocupada 

não lhe é imputável e (b) sem qualquer direito de compensação. Para a MEO, esta situação 

coloca seriamente em causa o princípio da livre iniciativa económica privada consagrado no 

artigo 61.º da CRP. Outro exemplo relevante a este propósito é, no entender da empresa, o 

n.º 4 do artigo 4.º do mesmo diploma, que corresponde a uma incursão inadmissível da função 

legislativa na função administrativa. 

                                                           

11 A MEO refere que este tema não deixou de ser aflorado no respetivo processo legislativo e remete para o parecer 

da Prof.ª Raquel Alexandra Brízida Castro, acessível em: 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39966. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39966
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Dito isto, a MEO afirma que na sua pronúncia pretende, sobretudo, analisar a interpretação 

da Lei n.º 33/2016 que é defendida pela ANACOM, a qual, no seu entender, sustenta uma 

articulação entre o disposto nos n.ºs 5 e 6 do artigo 4.º que não é consentânea com o teor 

literal dos preceitos em causa, falhando rotundamente em respeitar o princípio segundo o qual 

“na fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá que o legislador consagrou as 

soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados”, 

estabelecido no n.º 3 do artigo 9.º do Código Civil. 

Citando os n.ºs 5 e 6 do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016, a MEO considera que decorre de forma 

clara, do confronto destas duas disposições legais, que a interpretação correta é a de que o 

disposto no n.º 6 apenas confere à ANACOM o poder de avaliar a necessidade de revisão 

dos preços, definindo os pressupostos e o quadro da avaliação (conforme a ANACOM detalha 

no ponto 2.2. do SPD), não já, ao invés do que entende a ANACOM, o poder de determinar 

uma revisão nos preços do serviço de TDT. 

No entender da MEO, é através do n.º 5 do artigo 4.º que a Lei n.º 33/2016 claramente atribui 

à ANACOM a competência para determinar o preço a cobrar pelo detentor do DUF TDT 

quando, após a avaliação realizada nos termos do n.º 6 do mesmo artigo, se conclua pela 

inobservância dos princípios consagrados no n.º 3 (do artigo 4.º), e na medida em que estejam 

reunidas as demais condições exigidas pelo n.º 5 para o exercício dessa competência. 

Esta interpretação é, a seu ver, a única que respeita o teor literal do preceito e que mantém a 

integridade da remissão constante dos n.ºs 5 e 6 do artigo 4.º para os princípios referidos no 

n.º 3 do mesmo artigo. 

Acrescenta que no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 33/2016, que diz respeito ao cenário que 

considera mais tenebroso no âmbito do serviço de TDT – o da ausência de acordo entre a 

MEO e os operadores de televisão –, o legislador foi claro, ao remeter, na parte final da 

referida disposição, a competência de intervenção da ANACOM para o n.º 5 do artigo 4.º e 

não para o n.º 6, o que no seu entender não pode ser minimizado na análise em curso. 

Ora, daqui decorre, para a MEO, que a possibilidade de intervenção da ANACOM no preço 

do serviço de TDT só pode ser ancorada no n.º 5 do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016, uma vez 

que o n.º 6 do mesmo preceito se limita a definir o contexto e o quadro da avaliação a 

prosseguir pelo Regulador na matéria e, a seu ver, nada mais pode ser retirado desta 

disposição. 
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Segundo a MEO, o entendimento que a ANACOM procura sustentar no SPD é desprovido de 

sentido e significa esvaziar de sentido útil o n.º 5 do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016, 

desconsiderando (em rigor, contornando) uma limitação muito específica que o legislador 

introduziu nesta norma ao exercício de poderes por parte da ANACOM. 

A MEO acrescenta que, com efeito, tendo concluído que os preços acordados entre si e os 

operadores de televisão não cumprem o requisito estabelecido na parte final do n.º 3 do artigo 

4.º da Lei n.º 33/2016 – por, no seu entender, ultrapassarem o limite do preço apresentado na 

proposta que venceu o concurso público –, a ANACOM entendeu que se mostra 

“desnecessária, por inútil, a definição de um preço máximo (…) e, por conseguinte, o exercício 

da competência prevista no n.º 5 do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016” (cfr. pág. 25 do SPD). 

Considera ainda a empresa que a ANACOM sustenta, todavia, de modo contraditório, que «o 

exercício [da] competência [prevista no n.º 5 do artigo 4.º da mesma Lei] mostrar-se-ia (…) 

necessário, caso o preço (…) permitisse que a MEO registasse margens acumuladas 

positivas, incumprindo desta forma o “princípio de orientação dos preços para os custos”» (cfr. 

pág. 25 do SPD). 

Ou seja, para a MEO, a ANACOM sustenta uma leitura espartilhada do disposto no n.º 6 do 

artigo 4.º da Lei n.º 33/2016, segundo a qual, embora a norma remeta globalmente para os 

princípios aplicáveis aos preços do serviço de TDT definidos no n.º 3 do mesmo artigo, o preço 

máximo do serviço, com base no limite apresentado na proposta, poderia ser determinado ao 

abrigo do n.º 6 do artigo 4.º. Mas, segundo a MEO, essa determinação, com base no princípio 

da orientação dos preços para os custos, já só poderia ser emitida ao abrigo do n.º 5 do 

mesmo artigo. 

No entender da MEO, a ANACOM distingue – onde a lei não o faz (desrespeitando 

elementares princípios de interpretação normativa) –, estabelecendo requisitos distintos para 

o exercício da competência de determinação do preço máximo do serviço de TDT consoante 

o princípio de definição do preço que considere violado, de entre os três princípios 

identificados sequencialmente no n.º 3 do artigo 4.º, o que a seu ver não pode ser admissível. 

Em abono desta conclusão refere que, em termos práticos, o que a ANACOM propõe neste 

SPD é a imposição de um preço máximo. De resto, segundo a MEO, é a própria ANACOM 

que, na página 20 do SPD, menciona que a referência ao preço por Mbps que a MEO poderia 

cobrar aos operadores de televisão deveria ser interpretado como uma “vinculação tendencial 
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a um preço máximo” e a própria Lei n.º 33/2016 aponta, no n.º 3 do artigo 6.º, para o facto de 

se estar perante um preço máximo. 

A MEO refere que não encontra, objetivamente, razões para que a competência para a 

intervenção nos preços do serviço de TDT seja diferente consoante o fundamento invocado. 

Aliás, caso este entendimento pudesse vingar, uma vez que o n.º 6 do artigo 4.º remete 

genericamente para os critérios do n.º 3 do mesmo artigo, para a MEO nada impediria a 

ANACOM de, ao abrigo desta disposição, impor alterações aos preços do serviço de TDT 

sempre que considerasse violado algum dos princípios constante do n.º 3 (inclusive, o 

princípio da orientação dos preços para os custos), e isto sem considerar o procedimento 

específico do n.º 5 – pelo que considera que o entendimento propugnado pela ANACOM 

esvazia de sentido útil o n.º 5 do artigo 4.º. 

Para a MEO, o que é mais grave é o que a ANACOM visa com esta leitura, no seu entender, 

enviesada, da Lei n.º 33/2016, isto é, contornar a aplicação do n.º 5 do artigo 4.º, 

nomeadamente a necessidade de respeito pelo quadro normativo comunitário para a 

imposição de medidas regulamentares ex ante. A este propósito, a MEO refere que a 

ANACOM já procurou no passado definir e regular o mercado TDT através da deliberação de 

17 de novembro de 2015, tendo tal iniciativa sido “vetada” pela Comissão Europeia (CE), 

através de comunicação de 17 de dezembro de 2015 – o que levou a ANACOM a retirar o seu 

projeto de decisão. 

Portanto, a MEO considera que esta ancoragem exclusiva, a seu ver forçada, no n.º 6 do 

artigo 4.º, mais não é do que uma interpretação forçada da lei, para a ANACOM se furtar aos 

requisitos constantes do n.º 5, justamente por, na sua leitura, haver consciência, 

nomeadamente face ao anterior veto da CE, de que uma intervenção nos preços da TDT ao 

abrigo desta disposição nunca seria admitida. 

A MEO refere, assim, não poder aceitar que seja permitido à ANACOM atingir um determinado 

objetivo – a regulação do preço do serviço de TDT – desconsiderando o procedimento que 

legalmente está previsto para regular um mercado grossista de comunicações eletrónicas e, 

sobretudo, contornando evidentes limitações que foram apontadas pela CE, nomeadamente 

a inexistência de risco de fixação de preços excessivos. 

Para a MEO, a não aplicação do n.º 5 do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016 implica impedir a 

intervenção de entidades relevantes, como a Autoridade da Concorrência (AdC) e a Entidade 
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Reguladora para a Comunicação Social (ERC), nesta discussão, quando para este operador 

é claro que o objetivo do legislador, até por razões estatutárias, era permitir que estas 

entidades tivessem uma palavra a dizer no contexto da definição das condições de prestação 

do serviço de TDT. 

Conclui, assim, a MEO que a interpretação propugnada pela ANACOM é manifestamente 

ilegal e injustificada, defendendo que esta Autoridade não pode intervir nos preços do serviço 

de TDT fora do procedimento e dos condicionalismos previstos no n.º 5 do artigo 4.º da 

Lei n.º 33/2016, ainda que o Regulador conclua pela necessidade dessa intervenção no 

âmbito da avaliação anual que conduz nos termos previstos no n.º 6 do artigo 4.º da 

Lei n.º 33/2016. 

Defende que, contra esta conclusão, não se pode aludir ao número 18.7 do DUF TDT, o qual, 

no seu entender, vai muito para além do que a Lei n.º 33/2016 determina, nomeadamente na 

parte em que refere que a MEO ficaria obrigada a rever os preços praticados sempre que a 

ANACOM o considere necessário nos termos previstos n.º 6 do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016. 

Para a MEO, esta disposição é ilegal, prevendo algo que não resulta da referida Lei e 

atribuindo uma competência à ANACOM que, a seu ver, o Regulador só tem ao abrigo do n.º 

5 do mesmo artigo. 

Por conseguinte, a MEO entende que aquela disposição só pode ser interpretada no sentido 

de que a MEO fica obrigada a rever os preços sempre que a ANACOM o considere 

necessário, nos termos previstos no n.º 6 do artigo 4.º, desde que, para o efeito, siga o 

procedimento previsto no n.º 5. De outra maneira, defende a MEO que terá de considerar-se 

este ponto do DUF TDT como não escrito, até porque, a seu ver, não pode a ANACOM atribuir, 

a si própria, competências que a lei não lhe confere. 

Quanto (ii) às atribuições e aos objetivos de regulação prosseguidos pela ANACOM, a MEO 

refere que esta Autoridade sustenta, ainda, a legalidade da sua intervenção com base nas 

atribuições que lhe são conferidas pelos respetivos Estatutos, aprovados pelo 

Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, bem como nos objetivos de regulação definidos no 

artigo 5.º da LCE, nomeadamente, a promoção da concorrência na oferta de redes e serviços, 

a garantia do acesso a redes, infraestruturas, recursos e serviços e a necessidade de 

assegurar a gestão eficiente do espectro radioelétrico. 
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A MEO contesta, todavia, que as medidas que a ANACOM pretende determinar 

correspondam à prossecução das atribuições referidas, ou que sejam adequadas, exigíveis 

ou proporcionais em face dos objetivos identificados. 

Em primeiro lugar, entende que as condições fundamentais para a prestação do serviço de 

TDT foram definidas ab initio, no momento do respetivo concurso, o qual teve como efeito 

criar um monopólio, com carácter transitório, a favor da entidade que viesse a ganhar o 

concurso, encerrando, assim, o mercado do ponto de vista da oferta. Segundo a MEO, do 

ponto de vista da procura foram igualmente criados constrangimentos regulamentares 

relevantes (nomeadamente, ao nível dos potenciais clientes) que, a seu ver, limitam a 

liberdade de atuação da entidade vencedora, que pouco ou nada pode fazer para estimular a 

procura. 

Assim, e alegando o histórico do projeto TDT, a MEO considera que a deliberação da 

ANACOM não é idónea a promover a concorrência na oferta de redes e serviços. 

Em segundo lugar, para a MEO o acesso à rede TDT por parte de operadores de televisão 

encontra-se garantido na RCM n.º 37-C/2016, no DUF TDT e nos contratos celebrados entre 

a MEO e os operadores de televisão, já após a entrada em vigor da Lei n.º 33/2016, pelo que 

este operador também não antecipa verdadeiramente de que modo o SPD da ANACOM 

poderá assegurar ou contribuir para o acesso à rede TDT. 

Em terceiro lugar, a MEO entende que a gestão eficiente das frequências também não legitima 

a intervenção nos preços do serviço de TDT, nem esta, a ser determinada, terá algum efeito 

numa gestão mais eficiente deste recurso escasso. 

A empresa conclui, assim, que a possível intervenção nos preços do serviço de TDT visa 

apenas impor uma transferência, ilegal, de receitas de uma entidade privada – a MEO –, para 

os operadores de televisão, sem que esta medida tenha qualquer repercussão económica nos 

consumidores. Considera, por isso, que se está perante uma instrumentalização ilegal dos 

poderes de regulação com o objetivo de efetuar uma “redistribuição de riqueza” entre 

operadores, sem que existam motivos ponderosos de interesse público que a motivem, que 

repugna ao sistema jurídico aceitar. 

A RTP congratula a ANACOM pela iniciativa tomada no âmbito do procedimento em análise, 

no sentido de avaliar os preços praticados pela MEO pela prestação do serviço de TDT, tendo 

em vista a sua conformação com os princípios e critérios previstos na Lei n.º 33/2016. 
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Refere que tem vindo a defender ao longo dos anos a necessidade de revisão dos preços 

praticados pela MEO no âmbito da prestação do serviço de TDT, por entender que tais preços 

não respeitam os limites máximos constantes da proposta apresentada por aquele operador 

em sede do procedimento de atribuição da licença de exploração da rede de TDT. 

Nessa medida, partilha o entendimento exposto pela ANACOM na decisão em análise, no 

sentido de ser necessário proceder à revisão dos preços praticados pela MEO no âmbito da 

prestação deste serviço. 

Assim, a RTP entende que este procedimento se revela absolutamente necessário para 

alcançar a conformação dos preços praticados pela MEO aos critérios impostos pelo 

procedimento de atribuição da licença de exploração da TDT e pela legislação aplicável. 

Sem prejuízo do exposto, discorda do SPD apenas na parte em que determina que os preços 

revistos entrarão em vigor “no prazo de 10 dias úteis após notificação da decisão final que 

venha a ser adotada”, pois considera que devia ser determinada a aplicabilidade retroativa 

dos novos preços. 

A SIC congratula todas as iniciativas que promovam o espírito crítico e uma ponderação 

consciente e razoável no planeamento estratégico da TDT, nomeadamente, quanto ao 

reconhecimento da necessidade de controlo dos preços associados à prestação do serviço 

de TDT. 

No entanto, entende que a decisão que vier a ser adotada no âmbito do presente 

procedimento, sob pena de ilegal, deverá acomodar as seguintes alterações: 

a) Determinar à MEO que a redução em 15,16% dos preços anuais por Mbps praticados aos 

operadores de televisão pela prestação do serviço de transporte e difusão do sinal de TDT, 

deve reportar-se a 1 de dezembro de 2016, data em que os canais RTP3 e RTP Memória 

passaram a ser distribuídos na plataforma TDT. 

b) Determinar à MEO que as vantagens associadas a uma gestão mais eficiente do espectro 

associado à plataforma TDT (Multiplexer A) beneficiem de forma equitativa todos os 

operadores televisivos, v.g. a SIC e a TVI e não apenas o operador de serviço público 

RTP, com a inerente diminuição da capacidade média de ocupação por canal e 

consequente redução do preço anual (e, em função do alargamento aos demais 

operadores televisivos das vantagens associadas a uma gestão mais eficiente do espectro 
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alocado ao Multiplexer A – que implicará a redução da capacidade média ocupada pelos 

canais da SIC e da TVI na mesma proporção que os canais da RTP –, o preço12 terá 

necessariamente de ser revisto, pelo menos, ao que vier a ser efetivamente ocupado pela 

SIC e pela TVI). 

Sem esquecer as questões relacionadas com o nível de serviço associado à prestação, pela 

MEO, do serviço de transporte e difusão do sinal de TDT, para a TVI, o tema do preço do 

serviço de TDT é reconhecidamente uma preocupação que tem há vários anos, dadas as 

condições estruturais do mercado de prestação do serviço (caracterizado pela existência de 

um só operador monopolista) e o elevado preço suportado pelos clientes do serviço em 

Portugal. 

Refere a TVI que o sector da televisão é um domínio da atividade económica que – pese 

embora a sua inquestionável importância cultural e social – enfrenta desafios muito relevantes 

que são, em grande medida, incompatíveis com o custeio de despesas materialmente 

relevantes, em medida superior àquela que a disciplina económica justificaria. 

Por esse motivo, a TVI congratula-se pela circunstância de, finalmente, se estarem a dar 

passos importantes no sentido de evitar a cobrança, pelo único prestador do serviço de TDT, 

de preços muito elevados pela prestação do mesmo. Para a TVI, esse movimento assentou, 

no entanto, numa correção por via legislativa – traduzida na publicação da Lei n.º 33/2016 – 

de uma certa timidez ou mesmo uma excessiva contenção do regulador sectorial no exercício 

de competências e prerrogativas legais de que dispunha (por via da regulação ex ante), no 

sentido de evitar a prática de tarifários assentes em preços excessivos por parte do prestador 

do serviço de TDT, logo que se apurou que estes se verificavam. 

A TVI aguarda, assim, que a versão final da deliberação possa contribuir para corrigir, tão 

rapidamente quanto possível e no estrito cumprimento das imposições legislativas, a prática 

pretérita de pagamento, por si e pelos demais clientes do serviço de TDT, de preços que 

considera excessivos, por serviços não prestados, em condições discriminatórias e não 

transparentes. 

                                                           

12 Agora reduzido em 15,16%. 
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Entendimento da ANACOM 

A ANACOM assinala o reconhecimento, por parte dos interessados, da oportunidade do SPD, 

os quais, com exceção da MEO, consideram, na generalidade, positivo e que entendem ir ao 

encontro do novo quadro de princípios e critérios previstos na Lei n.º 33/2016. 

Relativamente à questão colocada pela DECO, sobre a disponibilização, em sede de consulta, 

dos “valores necessários para que possa pronunciar-se de forma conclusiva e mais assertiva”, 

a ANACOM realça que no SPD apenas foram assinalados como confidenciais os elementos 

que a MEO identificou como tal nas cartas remetidas à ANACOM que, fundamentadamente, 

constituem segredo comercial e de negócio, suscetível de revelar questões inerentes às 

atividades e vida interna da empresa, razão pela qual esta Autoridade manteve a reserva 

indicada. A confidencialidade dos elementos constantes do SPD foi, assim, devidamente 

ponderada pela ANACOM que, por um lado, considerou o princípio constitucional da 

transparência, traduzido no direito à informação dos cidadãos relativamente às decisões que 

lhes respeitem, bem como o princípio constitucional da administração aberta (artigo 268.º, 

n.ºs 1 e 2 da CRP) e, por outro lado, avaliou o facto de se tratar de informação suscetível de 

revelar segredo de negócio, segredo comercial e da vida interna da MEO (ou seja, segredos 

legalmente protegidos, face ao regime legal vigente). 

No que respeita à posição veiculada pela MEO na parte geral da sua pronúncia, a ANACOM 

considera imprescindível começar por afirmar que repudia frontalmente a alegação de que a 

interpretação que esta Autoridade faz da Lei n.º 33/2016 é ilegal e injustificada e que apenas 

visa contornar a aplicação do n.º 5 do artigo 4.º da referida Lei, que assim ficaria esvaziado 

de conteúdo, desrespeitando elementares princípios de interpretação normativa, pois a 

decisão projetada pela ANACOM não visa a fixação de um preço máximo – como, aliás, 

decorre de uma leitura atenta do respetivo conteúdo –, tanto mais que é a própria lei que o 

estabelece, ao prever que o preço da proposta apresentada no âmbito do concurso TDT MUX 

A constitui, agora, o limite máximo do preço que pode ser praticado. 

Com efeito, no SPD a ANACOM não conclui pela necessidade de determinar um preço 

máximo que, na opinião da MEO, seria enquadrável numa análise própria da regulação ex 

ante – atente-se que se conclui que não há indícios de que os preços acordados incumpram 

o princípio da orientação dos preços para os custos imposto pela lei –, mas outrossim conclui 

pela necessidade de ver cumprido um preço cujo limite máximo está legalmente fixado – no 
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caso, o preço da proposta que agora a Lei n.º 33/2016 vem estabelecer como teto máximo 

obrigatório.  

Mas vamos por partes. 

A MEO começa por alegar que o SPD «consubstancia uma nova proposta de mudança 

substancial das regras “a meio do jogo”, correspondendo a mais uma alteração significativa, 

grave e inesperada das condições de prestação do serviço de TDT», que a «proposta de 

intervenção da ANACOM volta a desconsiderar que o serviço de TDT foi sujeito a um 

procedimento concorrencial, aberto a qualquer interessado» e que a decisão preconizada 

«corresponde (…) a uma nova alteração material dos pressupostos que determinaram a 

participação da MEO no concurso TDT» (sublinhados nossos).  

Todas estas expressões visam inculcar a ideia de que as anteriores intervenções da ANACOM 

no âmbito do DUF TDT consubstanciaram “outras” alterações materiais dos pressupostos do 

concurso que a MEO venceu. Ora, a ANACOM rejeita esta insinuação, reiterando a 

legitimidade e legalidade de todas as anteriores decisões tomadas relativamente a este 

serviço, que se encontram plenamente em vigor. Aliás, a MEO apenas impugnou 

judicialmente a decisão de 01.10.2015, referente às obrigações de cobertura – como a própria 

assume na sua pronúncia –, e, apesar de se considerar que o presente procedimento não é 

a sede própria para ressuscitar este tema (remetendo-se, por isso, a este respeito, para a 

análise e discussão desta matéria que é feita na ação judicial que se encontra em curso, que 

é a sede própria para a tratar), sempre se adianta que a MEO não requereu, sequer, a 

suspensão da eficácia da citada deliberação – que, assim sendo, continua a produzir efeitos, 

vinculando-a –, nem impugnou a decisão de 16.05.2013, em que o direito de utilização de 

frequências foi alterado, nele tendo sido integradas novas frequências, cuja utilização foi 

submetida às condições previamente definidas no DUF e às novas condições previstas nesta 

decisão. Note-se, aliás, que a deliberação de 01.10.2015, que a MEO refere, veio concretizar 

parte das determinações impostas pela citada decisão de 18.05.2013, e foi desde a data em 

que esta foi adotada que a rede TDT (na sequência da consignação de novos canais 

radioelétricos, a pedido da empresa) passou de uma rede de frequência única ou SFN, para 

uma rede multifrequência ou MFN, tendo sido também através daquela decisão – e não da de 

01.10.2015, como a MEO refere na sua pronúncia –, que foram impostas as novas obrigações 

de cobertura. 
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Ora, no presente procedimento, e como a MEO bem sabe, a intervenção da ANACOM decorre 

diretamente da entrada em vigor da Lei n.º 33/2016 e do novo quadro jurídico que este diploma 

veio estabelecer, e visa apenas proceder à avaliação oficiosa e anual prevista no n.º 6 do 

artigo 4.º da referida Lei – exercendo uma competência que lhe foi cometida, em observância 

da referida disposição. É ainda de assinalar a celebração, entre a MEO e os operadores de 

televisão, dos acordos sobre o preço do serviço TDT (os designados Aditamentos aos 

contratos) e o pedido da SIC para que a ANACOM efetuasse tal revisão. A avaliação que a 

ANACOM fez teve, assim, em conta os princípios e critérios previstos nos n.ºs 3, 4 e 6 do 

artigo 4.º da citada Lei, vertidos nos números 18.2, 18.3 e 18.7 do DUF TDT, entretanto 

reemitido. 

Neste contexto, a ANACOM não deixou de revisitar quer os elementos solicitados aos 

concorrentes no âmbito do procedimento concursal referente ao MUX A, quer os elementos 

apresentados pela MEO nessa sede, pese embora na intervenção agora preconizada tenha, 

incontornavelmente, de os compaginar com o novo quadro legal introduzido pela Lei n.º 

33/2016 (e tendo também em conta a RCM n.º 37-C/2016). 

É, pois, este o enquadramento da intervenção da ANACOM, como resulta com clareza do 

SPD (cfr. pág. 6), que não se confunde com o enquadramento legal e regulatório vigente à 

data das anteriores decisões desta Autoridade sobre o preço do serviço TDT– conforme se 

detalhará mais à frente neste relatório (no ponto 3.4 infra para o qual se remete quanto a esta 

vertente de análise). 

A MEO continua a sua pronúncia elencando um conjunto de “vicissitudes”, impostas ou 

decorrentes de medidas públicas – sem que discrimine a sua fonte –, que resultam, segundo 

a empresa, no agravamento do plano de negócios que sustentou a sua participação no 

concurso TDT MUX A, quer ao nível dos custos, quer ao nível das receitas que alega que 

seriam legitimamente expectáveis. 

No entanto, omite outros aspectos que resultaram numa redução significativa dos custos 

estimados na sua proposta, de que se salienta, a título de exemplo, o valor efetivamente 

despendido com os programas de subsidiação e de comparticipação13, que foi inferior ao 

incluído na proposta, conduzindo a uma redução significativa dos custos nela previstos. 

                                                           

13 Em rigor, o programa para a atribuição de subsídio à aquisição de equipamentos de receção das emissões de 

TDT por parte de cidadãos com necessidades especiais, grupos populacionais mais desfavorecidos e instituições 
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Noutra perspetiva, importa esclarecer alguns aspectos quanto ao elenco de “vicissitudes” que 

apresenta. 

Em primeiro lugar, a MEO refere ser completamente alheia ao falhanço do processo de 

licenciamento do chamado 5.º canal, estando fora do seu controlo o facto de ter permanecido 

sujeita às obrigações de reserva de capacidade para aquele canal, bem como para o 

designado canal HD partilhado. Porém, nada refere quanto ao facto de tais “vicissitudes” terem 

sido igualmente alheias à ANACOM, que não possui qualquer competência que lhe permitisse 

resolver a situação – o que, naturalmente, limitou a sua possibilidade de intervenção (já que 

dependiam da atuação direta de outras entidades, nomeadamente do Governo e da ERC) – 

e não faz também alusão ao facto de a exploração do MUX A ter estado, desde o início, 

sempre sujeita a um fator de risco empresarial – como qualquer outro negócio –, que qualquer 

candidato ao concurso não podia deixar de conhecer e – a partir do momento em que 

concorresse –, de aceitar, em especial por se tratar de um risco decorrente de eventos futuros 

ou incertos.  

Acresce que, no que diz respeito à reserva de capacidade para o canal HD partilhado, foi 

pública e reiteradamente assumida14 a posição da ANACOM quanto à sua caducidade, nos 

termos previstos no DUF TDT. 

                                                           

de comprovada valia social, aprovado por decisão da ANACOM de 24 de março de 2011 (acessível em: 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1079309) e o procedimento de comparticipação de instalações e 

equipamentos nas zonas abrangidas por meios de cobertura complementares (DTH), no âmbito da TDT, aprovado 

por deliberação da ANACOM de 7 de abril de 2011 (acessível em: 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1080844), ambos objeto de revisões. 

14 Posição expressa, inter alia, nos seguintes documentos: 

• Consulta pública sobre o futuro da televisão digital terrestre (acessível em: 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1207132);  

• Consulta sobre preço praticado pela PTC correspondente à codificação, multiplexagem, transporte e difusão por 

rede de TDT de canais televisivos de acesso não condicionado livre (MUX A) (acessível em: 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1193497);  

• Consulta pública sobre as conclusões da investigação aprofundada aos custos e proveitos do serviço de TDT 

prestado pela MEO (acessível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1361798) ; 

• Parecer da ANACOM sobre o alargamento da oferta de serviços de programas na TDT, garantindo condições 

técnicas adequadas e o controlo do preço (acessível em: 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4

c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e527663306c756157

4e7059585270646d46446232317063334e68627938794d7a59794f47566a5979316a4d7a41304c5451305a47457

45954517a596930344e6d59794d44646a5a446b334d6a45756347526d&fich=23628ecc-c304-44da-a43b-

86f207cd9721.pdf&Inline=true.  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1079309
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1080844
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1207132
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1193497
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1361798
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e68627938794d7a59794f47566a5979316a4d7a41304c5451305a4745745954517a596930344e6d59794d44646a5a446b334d6a45756347526d&fich=23628ecc-c304-44da-a43b-86f207cd9721.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e68627938794d7a59794f47566a5979316a4d7a41304c5451305a4745745954517a596930344e6d59794d44646a5a446b334d6a45756347526d&fich=23628ecc-c304-44da-a43b-86f207cd9721.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e68627938794d7a59794f47566a5979316a4d7a41304c5451305a4745745954517a596930344e6d59794d44646a5a446b334d6a45756347526d&fich=23628ecc-c304-44da-a43b-86f207cd9721.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e68627938794d7a59794f47566a5979316a4d7a41304c5451305a4745745954517a596930344e6d59794d44646a5a446b334d6a45756347526d&fich=23628ecc-c304-44da-a43b-86f207cd9721.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e68627938794d7a59794f47566a5979316a4d7a41304c5451305a4745745954517a596930344e6d59794d44646a5a446b334d6a45756347526d&fich=23628ecc-c304-44da-a43b-86f207cd9721.pdf&Inline=true
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Em segundo lugar, em relação à alteração dos canais 61, 64 e 67 que implicou, do lado da 

MEO, um investimento adicional, cuja compensação a empresa refere estar ainda a aguardar, 

recorda-se – pois a MEO não o faz – que a ANACOM, pública e reiteradamente, transmitiu o 

seu entendimento quanto ao direito de a MEO ser compensada por tais custos – a este 

respeito remete-se, nomeadamente, para o entendimento da ANACOM expresso no Relatório 

de audiência prévia e do procedimento geral de consulta a que foi submetido o projeto de 

decisão sobre a “Alteração de alguns canais de funcionamento do Multiplexer A da TDT”, 

aprovado por deliberação da ANACOM de 09.03.201115 e no Relatório dos procedimentos de 

audiência prévia e de consulta sobre o projeto de decisão relativo à alteração do Direito de 

Utilização de Frequências TDT (MUX A)16. Coerentemente, a ANACOM, no âmbito das suas 

atribuições, tomou a iniciativa de oportunamente remeter ao Gabinete do, então, Secretário 

de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, o anteprojeto de portaria em 

que se definiriam as condições e critérios gerais de atribuição da compensação à MEO, nos 

termos previstos no artigo 4.º do regime jurídico do licenciamento de redes e estações de 

radiocomunicações (o Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de julho, na sua redação atual). 

Acresce que a ANACOM tem prestado todos os esclarecimentos e assessoria solicitados ao 

longo do tempo pelos Gabinetes dos Secretários de Estado com competências delegadas na 

matéria, tendo recentemente17, a pedido do Secretário de Estado das Infraestruturas, 

notificado a MEO para que se pronuncie em sede de audiência prévia sobre o anteprojeto de 

portaria referente a esta compensação. 

Sem prejuízo do que antecede, e ainda a respeito dos custos referentes à citada alteração de 

canais, refira-se que estes estão incluídos no sistema de contabilidade analítica (SCA) da 

MEO e, como tal, foram tidos em conta nos custos considerados na análise constante do SPD, 

sendo expectável que, enquanto não for ressarcida, a MEO continuará a reconhecer no seu 

SCA a amortização e custo de capital anuais associados a este investimento. No entanto, 

uma vez que a ANACOM já reconheceu, conforme mencionado, o direito da MEO a ser 

compensada pelos encargos que teve na sequência desta alteração da consignação de 

frequências – aguardando-se a aprovação, pelo Ministro responsável pela área das 

comunicações, da portaria com os critérios gerais e condições da referida compensação, cujo 

anteprojeto foi proposto pela ANACOM, como referido acima –, o pressuposto de que a MEO 

                                                           

15 Acessível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1063771. 

16 Cfr. págs. 56 e segts. do relatório acessível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1395578. 

17 Ofício de 14.11.2018. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1063771
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1395578
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receberá tal valor deveria ser considerado do lado dos proveitos, para efeitos das estimativas 

do impacto da decisão. 

Em terceiro lugar e por último, a MEO faz referência aos (supostos) custos decorrentes da 

decisão da ANACOM de 1 de outubro de 2015 sobre as obrigações de cobertura terrestre. 

Ora, o que a empresa não refere é que a alteração das obrigações de cobertura terrestre 

constantes (agora) do DUF TDT (reemitido), decorreu da decisão de 16 de maio de 2013 e 

não da de 1 de outubro de 2015 e fundamentou-se, em grande medida, na integração, no 

referido DUF, de novas frequências adjudicadas (na sequência de pedidos formulados pela 

MEO, nesse sentido): na primeira data passaram a integrar o DUF as frequências respeitantes 

a 3 novos canais radioelétricos (os canais 42, 46 e 49), e na segunda data foram ainda 

integrados no mesmo direito de utilização as frequências respeitantes a 4 canais adicionais 

(os canais 40, 45, 47 e 48). Conforme se referiu, a utilização destas novas frequências foi 

sujeita às condições já constantes do DUF e às novas condições que foram então 

determinadas e que passaram a fazer parte integrante deste (em cada uma das decisões 

referidas). Tais condições envolviam obrigações de cobertura, mas estas foram impostas em 

16 de maio de 2013 e em 1 de outubro de 2015 vieram a ser apenas concretizadas – e, ainda 

assim, apenas refletiam, em concreto, os valores mínimos resultantes de informação de 

cobertura já prestada pela MEO.  

Assim, as condições fixadas em 2008 tiveram por base o que foi estabelecido no âmbito do 

concurso, pelo que as condições definidas no DUF TDT e as obrigações então impostas 

tiveram como pressuposto que o serviço seria prestado nos exatos termos aí previstos – 

desde logo, através da utilização de uma rede SFN. Mas a rede da MEO evoluiu para uma 

rede MFN (já em 2013), e mesmo esta rede sofreu, entretanto, uma evolução relevante, pelo 

que não é de estranhar que as condições e obrigações inicialmente definidas tenham vindo 

também a evoluir. Tendo a MEO passado a dispor de mais meios radioelétricos para efeitos 

da prestação do serviço TDT, já não se verificam, neste aspecto, os mesmos pressupostos 

do concurso – pelo que não é de estranhar que as condições tenham evoluído também. 

Note-se que o Regulamento do concurso previa que, quer o concurso, quer o direito de 

utilização de frequências que viesse a ser atribuído, se regiam, designadamente, pelas 

disposições constantes da LCE, prevendo ainda que o titular do DUF ficaria obrigado a cumprir 

os normativos que no futuro viessem a ser publicados, ainda que estes prescrevessem 

«disposições não previstas à data da atribuição do direito de utilização (…) nos termos do 

regime previsto no artigo 20.º da» LCE (cfr. o seu artigo 2.º).  
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Assim, a MEO sabia, desde o início, que o direito de utilização de frequências poderia ser 

alterado, nos termos do artigo 20.º da LCE, pelo que a alteração verificada é admitida por lei, 

e resultou, nomeadamente, da alteração (a seu pedido) da rede que a empesa possui. 

Por outro lado, ao incluir, de forma definitiva, aqueles novos canais radioelétricos no DUF, a 

ANACOM autorizou a utilização dessas frequências à empresa, o que se insere na categoria 

de atos favoráveis (atribuição de um direito de exploração de recursos escassos), os quais 

devem incorporar as condições e modos que visem associar o seu titular à realização do 

interesse público subjacente à sua atribuição (no caso foram, nomeadamente determinadas 

obrigações de cobertura). 

Recorda-se que ANACOM no exercício das suas competências, considerou justificada e 

proporcionada a determinação à MEO de obrigações de cobertura terrestre, concretizadas 

pela integração dos valores mínimos resultantes de informação de cobertura prestada pela 

empresa. Esta condição foi considerada necessária para garantir a estabilidade da informação 

relativa a cada tipo de cobertura, sendo adequada a esse fim; foi considerada também 

proporcionada, tendo em conta a otimização da rede de radiodifusão terrestre operada e a 

declaração da MEO de que a rede se encontrava estabilizada, bem como o facto de lhe terem 

sido atribuídas frequências, que foram integradas na rede em overlay – isto é, na rede MFN, 

constituída pelos 7 canais adicionais integrados no DUF – e foi considerada proporcionada 

em sentido estrito, uma vez que não foi requerido maior esforço à MEO em matéria de 

cobertura, pois, no que ultrapassasse o limite mínimo na altura previsto, apenas ficaria sujeita 

às metas que a própria empresa declarava já ter atingido (remete-se, a este propósito, para 

as duas decisões referidas e correspondentes relatórios18). 

A MEO prossegue referindo ter suportado ainda os custos da solução técnica que, em 

resposta ao desafio lançado pelo Governo e tendo em vista dar cumprimento à 

RCM n.º 37-C/2016, permitiu maximizar a utilização da capacidade instalada no MUX A com 

quatro novos canais SDTV. Contudo, reclama que há mais de dois anos que aguarda pela 

abertura do concurso público para dois novos serviços de programas televisivos de acesso 

não condicionado livre, pelo que continua sem ser ressarcida dos custos da implementação 

da referida solução técnica. 

                                                           

18 Acessíveis em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1276412.  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1276412
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Ora, por um lado, a ANACOM considera que a MEO está a “empolar” a relevância de 

eventuais custos associados ao processo de reutilização da capacidade existente no MUX A 

(e que estava atribuída a um conjunto de serviços que eram prestados até então), tendo em 

vista a transmissão de conteúdos adicionais. Recorda-se que a MEO admitiu anteriormente19 

que “a alteração [ampliação da oferta pública da TDT MUX A] não teria qualquer impacto ao 

nível da rede de difusão (emissores) TDT e respetiva cobertura”, tendo “impacto apenas ao 

nível do Centro de Difusão Digital (Headend), que necessitaria de uma reformulação, de forma 

a poder integrar todos os canais na nova constituição do MUX” (sublinhado nosso). Seja como 

for, eventuais custos que tenha suportado estão integralmente refletidos no seu SCA. 

Por outro lado, como é sabido, nos termos do disposto na Lei da Televisão, o concurso público 

de licenciamento para o exercício da atividade de televisão que consista na organização de 

serviços de programas de acesso não condicionado livre é aberto por portaria do membro do 

Governo responsável pela área da comunicação social, não sendo, por isso, competência 

desta Autoridade, embora sempre tivesse defendido um processo célere de ocupação do 

MUX A, maximizando a utilização do espectro atribuído. Não obstante, de acordo com um 

comunicado do Governo de 4 de setembro de 2018, já após a pronúncia da MEO, o Ministro 

da Cultura terá enviado nesse dia, para a ERC, os Regulamentos e Cadernos de Encargos 

dos concursos destinados a atribuir duas novas licenças aos operadores privados na TDT20. 

Caso estes se venham a concretizar rapidamente, contribuirão para melhorar a 

sustentabilidade do projeto. 

Adicionalmente, a MEO invoca que o “Roteiro Nacional para a faixa dos 700 MHz”21 veio 

determinar novas alterações à rede TDT causando novas incertezas e preocupações, mas, 

como bem sabe, a evolução desta rede, em concreto de uma SFN para uma MFN, teve já 

início em maio de 2013, com a já mencionada decisão de 16 de maio de 201322, e a 

possibilidade de evolução da rede decorrente da utilização da citada faixa já estava também 

prevista desde então. Com efeito, na referida decisão, a ANACOM referiu que: 

“… a evolução da configuração da atual rede TDT para uma rede MFN (MFN de SFN´s), tendo 

sido a solução apontada no âmbito da consulta pública, é de facto a configuração que permite 

                                                           

19 Na carta de 13.07.2016 dirigida à ANACOM. 

20 Disponível em https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/comunicado?i=ministra-da-cultura-envia-

informacao-para-atribuicao-de-licencas-na-tdt. 

21 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1455753. 

22 Decisão final sobre a evolução da rede de televisão digital terrestre acessível em: 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1161025.  

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/comunicado?i=ministra-da-cultura-envia-informacao-para-atribuicao-de-licencas-na-tdt
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/comunicado?i=ministra-da-cultura-envia-informacao-para-atribuicao-de-licencas-na-tdt
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1455753
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1161025
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mitigar de uma forma mais cabal os impactos causados pelos fenómenos atmosféricos que 

alteram as condições de propagação de forma mais significativa, o que é confirmado pela 

pretensão da [MEO] em manter a atual rede MFN em overlay, possibilitando igualmente uma 

abordagem que acomoda os desenvolvimentos que se antecipam no plano internacional em 

matéria de gestão de espectro, designadamente no que respeita ao dividendo digital 2. 

Além do mais, é também a solução que se apresenta como a evolução natural face à atual 

situação, uma vez que traduz a integração dos emissores instalados no âmbito da licença 

temporária de rede (que configuram já uma rede MFN), na rede TDT de âmbito nacional.” (agora 

sublinhado). 

Acrescentou ainda que: 

“Por outro lado, assumindo o ICP-ANACOM que a implementação da rede MFN deve ser faseada 

e determinada pelas evoluções que entretanto se registem a nível internacional, a informação de 

que dispõe neste momento aponta para que apenas se possa definir um cenário estável sobre a 

utilização futura do espectro (faixa dos 700MHz/faixa UHF) após 2017.” 

E, nesse contexto, a ANACOM determinou que: 

“3.1. Na decorrência de eventual harmonização a nível internacional ou comunitário ou quando 

houver um maior grau de segurança quanto à necessidade de implementação do dividendo 

digital 2 e respetivas condições, e de acordo com decisão autónoma do ICP-ANACOM, incluindo 

o calendário e o plano de desenvolvimento que, após proposta do operador da rede, venham a 

ser fixados e publicados, a PTC deve: 

a) Prosseguir com a instalação da rede MFN (MFN de SFN’s), utilizando as frequências previstas 

para as adjudicações/áreas constantes do anexo 1 à presente decisão;” 

Posteriormente, esta condição (que já tinha sido integrada no DUF TDT) passou a constar do 

título reemitido, no seu número 10.1.23. 

Ora, nem a decisão de 16 de maio de 2013, nem a decisão de reemissão do DUF de 22 de 

junho de 2017, foram impugnadas pela empresa, encontrando-se plenamente em vigor e 

vinculando a empresa. 

Por outro lado, refira-se ainda que, em resposta à carta remetida pela MEO a 27 de julho de 

2018, referida na sua pronúncia, esta Autoridade já informou24 a empresa de que “o Roteiro 

Nacional aprovado estabelece um período para o planeamento e definição das ações a 

desenvolver (conforme assinalado no Anexo 2 ao referido Roteiro), o qual deve iniciar-se 

quanto antes e em estreita colaboração com o operador da rede de TDT, atento igualmente o 

                                                           

23 Decisão de alteração do DUF TDT de 22.06.2017, acessível em: 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1395578 

24 Ofício da ANACOM 2018305865 - AH015289/2018, de 12.10.2018. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1395578
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disposto no Direito de Utilização de Frequências atribuído (cfr. números 7.3 e 10.1 do DUF 

TDT), por forma a que a migração decorra sem sobressaltos e com o menor impacto possível 

na população.” E solicitou ainda a indicação de um interlocutor da empresa para, entre outros 

aspectos, iniciar a “análise sobre o processo de alteração da rede, bem como (…)[a] definição 

e a calendarização das ações relacionadas com a operacionalização do mesmo”. 

Será também, assim, previsivelmente nesse contexto específico que deverá ser abordado o 

tema da compensação de custos suscitado pela MEO. Sem prejuízo, sempre se recordará 

que a ANACOM já tinha assumido que esta migração envolveria custos por parte do Estado, 

nomeadamente quando na decisão de 16 de maio de 2013 referiu que, “Quanto ao segundo 

critério identificado pela PTC – garantir a solução que evite custos a incorrer pelo Estado – 

esta Autoridade considera igualmente que o mesmo deve ser ponderado na máxima extensão 

possível e que apenas deve ser equacionada uma solução que origine esses custos quando 

tal seja necessário para salvaguardar a implementação de decisões internacionais ou 

comunitárias em matéria de gestão do espectro.” (sublinhados nossos) – como é agora o 

caso. Adicionalmente, no relatório dos procedimentos de audiência prévia e de consulta sobre 

o projeto de decisão de alteração do DUF TDT (MUX A), a ANACOM referiu igualmente que 

a anulação ou a substituição da consignação de frequências poderia dar lugar a uma 

compensação ao titular da licença radioelétrica, por encargos comprovadamente verificados, 

afirmando que “decorre do enquadramento legal aplicável que a eventual definição, e 

atribuição, de uma compensação, à MEO, decorrente da libertação da faixa dos 700 MHz, 

constitui competência e prerrogativa do Governo, não cabendo à ANACOM incluir, no DUF 

TDT, qualquer determinação a este respeito” (cfr. pág. 59 do referido Relatório). 

Posto isto, os comentários da MEO sobre a análise da ANACOM “ignorar a equação 

económico-financeira subjacente à [sua] proposta” e menorizar “a rentabilidade e a 

sustentabilidade de um projeto que viu frustrado, por motivos absolutamente a si alheios, 

pressupostos que entende serem essenciais da atividade concursada”, também não colhem 

(quer pelos motivos aqui expostos, quer pelos que foram debatidos no âmbito da ação em 

que impugnou a deliberação de 1 de outubro de 2015, invocando também esse argumento), 

uma vez que a ANACOM teve sempre em conta o projeto apresentado a concurso na sua 

globalidade (inclusivamente, na consulta sobre as conclusões da Investigação aprofundada 

aos custos e proveitos do serviço de TDT prestado pela MEO, onde esta Autoridade 

apresenta, para efeitos de exercício analítico da imputação dos custos da capacidade não 

utilizada no MUX A – incluindo a prevista para o 5.º canal e o canal HD partilhado – uma 
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ponderação dos riscos inerentes ao negócio, concluindo pela respetiva partilha entre a MEO 

e os operadores/canais de televisão) – o que contraria a afirmação da MEO. O que a empresa 

parece esquecer, ao invocar aquela equação, é que não a pode querer aplicar de uma forma 

cega, como se não tivesse ocorrido qualquer alteração desde o concurso, desconsiderando 

em absoluto a relevante alteração que decorreu da atribuição dos novos canais radioelétricos, 

que requereu. Note-se que a MEO já tem, neste momento, uma rede MFN, composta por 7 

canais adicionais (a funcionar só no Continente) e conforme se atesta do mapa que consta do 

Anexo 1 à Decisão de 16 de maio de 2013, para o território continental só estava, à data, 

previsto um total de 12 canais. 

Acresce que a MEO não pode ignorar que as determinações da RCM n.º 37-C/2016 e da Lei 

n.º 33/2016, relativas às reservas de capacidade no MUX A e aos preços aplicáveis ao serviço 

de transporte e difusão do sinal de TDT, estabeleceram incontornavelmente uma alteração do 

regime jurídico e das condições associadas ao DUF de âmbito nacional, atribuído à empresa 

– como mais à frente neste relatório se detalhará (ver ponto 3.4 infra) – e determinou 

igualmente uma profunda e inovadora alteração do quadro de intervenção da ANACOM neste 

contexto. 

A ANACOM contesta, assim, que o SPD em análise venha “adensar a imprevisibilidade legal 

e regulatória que tem caracterizado o projeto da TDT em Portugal”, uma vez que a decisão 

projetada mais não visa do que dar cumprimento ao disposto na Lei n.º 33/2016, no caso, 

avaliar as condições de prestação do serviço de TDT e a observância dos critérios 

estabelecidos para a fixação dos preços a praticar, nos exatos termos previstos na referida 

Lei, de modo a poder concluir-se quanto à necessidade de revisão dos preços do serviço. 

(i) Sentido e alcance das competências atribuídas à ANACOM pela Lei n.º 33/2016 

A MEO começa por considerar que, surpreendentemente, a posição da ANACOM mudou 

substancialmente uma vez que até agora sempre havia considerado que não se justificava 

intervir no preço do serviço TDT. 

Ora, a ANACOM tem dificuldade em compreender a surpresa manifestada pela empresa 

através daquela sua afirmação, uma vez que a MEO sabe que esta Autoridade foi confrontada, 

pela primeira vez, com a necessidade de exercício (oficioso) de uma competência de 

avaliação que lhe foi cometida pelo artigo 4.º, n.º 6 da Lei n.º 33/2016, bem sabendo que o 

regime legal – em matéria de preços – foi alterado com a entrada em vigor daquele diploma. 
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Assim, se a competência agora exercida é nova (resultando de um novo enquadramento 

legal), não faz sentido querer invocar um qualquer termo de comparação, e muito menos 

alegar que se terá verificado uma suposta mudança substancial de posicionamento sobre uma 

intervenção no preço do serviço TDT – aspecto que será também mais detalhado no 

entendimento da ANACOM constante do ponto 3.4 infra. 

Com efeito – e como resulta de forma cristalina do SPD –, por um lado, ocorreu uma sucessão 

de enquadramentos jurídicos da matéria (que ficou plasmada nos números 18.1., 18.2. e 

seguintes do DUF TDT) – cfr. págs.19 e 20 do SPD para as quais se remete – e, por outro, 

através do presente procedimento a ANACOM visa apenas dar cumprimento ao estabelecido 

no artigo 4.º, n.º 6 da Lei n.º 33/2016, procedendo à avaliação dos preços acordados entre a 

MEO e os operadores de televisão, tendo em conta os princípios e critérios definidos nos 

n.ºs 3, 4 e 6 do mesmo preceito legal (e que constam também, atualmente, dos números 18.2, 

18.3 e 18.7 do DUF TDT), de forma a poder concluir sobre a necessidade de revisão (ou não) 

dos preços (cfr. pág. 6 do SPD, para a qual se remete). 

Passemos, pois, a escalpelizar as competências atribuídas à ANACOM pela Lei n.º 33/2016, 

adiantando, desde já, que as questões suscitadas pela MEO relativamente à 

constitucionalidade do referido diploma legal não serão analisadas nesta sede, por não 

competir à ANACOM, enquanto Autoridade Reguladora Nacional, declarar (ou sequer opinar 

sobre) a (alegada) inconstitucionalidade ou ilegalidade de quaisquer normas vigentes no 

ordenamento jurídico nacional – como, aliás, bem reconhece a MEO na sua pronúncia. Não 

obstante, e a este propósito, relembra-se que esta Autoridade emitiu um parecer no decurso 

do processo legislativo que conduziu à aprovação da lei em questão, que é público25.  

Conforme referido no SPD, a Lei n.º 33/2016 veio estabelecer, entre outros, um conjunto (i) 

de princípios aplicáveis ao preço do serviço TDT e (ii) de competências a exercer pela 

ANACOM. Assim, e no que ora importa: 

De acordo, no n.º 3 do seu artigo 4.º, a Lei n.º 33/2016 previu que, o preço praticado pelo 

operador de comunicações eletrónicas titular do direito de utilização de frequências, de âmbito 

                                                           

25 Acessível em: 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4

c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e527663306c756157

4e7059585270646d46446232317063334e68627938794d7a59794f47566a5979316a4d7a41304c5451305a47457

45954517a596930344e6d59794d44646a5a446b334d6a45756347526d&fich=23628ecc-c304-44da-a43b-

86f207cd9721.pdf&Inline=true 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e68627938794d7a59794f47566a5979316a4d7a41304c5451305a4745745954517a596930344e6d59794d44646a5a446b334d6a45756347526d&fich=23628ecc-c304-44da-a43b-86f207cd9721.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e68627938794d7a59794f47566a5979316a4d7a41304c5451305a4745745954517a596930344e6d59794d44646a5a446b334d6a45756347526d&fich=23628ecc-c304-44da-a43b-86f207cd9721.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e68627938794d7a59794f47566a5979316a4d7a41304c5451305a4745745954517a596930344e6d59794d44646a5a446b334d6a45756347526d&fich=23628ecc-c304-44da-a43b-86f207cd9721.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e68627938794d7a59794f47566a5979316a4d7a41304c5451305a4745745954517a596930344e6d59794d44646a5a446b334d6a45756347526d&fich=23628ecc-c304-44da-a43b-86f207cd9721.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e68627938794d7a59794f47566a5979316a4d7a41304c5451305a4745745954517a596930344e6d59794d44646a5a446b334d6a45756347526d&fich=23628ecc-c304-44da-a43b-86f207cd9721.pdf&Inline=true
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nacional para o serviço básico e complementar de TDT associado à exploração do Mux A 

deve respeitar:  

 os princípios da transparência, não discriminação e orientação para os custos; 

 ter como base o espaço efetivamente ocupado por cada serviço de programas de 

televisão; e  

 ter como limite o preço apresentado na proposta que venceu o respetivo concurso.  

Nos termos do n.º 5 do mesmo artigo 4.º, “Compete à ANACOM, de acordo com os 

pressupostos referidos no artigo 2.º26 e nos n.ºs 3 e 427 do presente [daquele] artigo e 

verificados os critérios, exigidos pelo quadro normativo comunitário, para a imposição de 

medidas regulatórias ex ante, determinar, após audição da Autoridade da Concorrência e da 

Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), o preço máximo a cobrar pelo 

detentor do DUF associado à exploração do Mux A pela prestação do serviço de 

multiplexagem, transporte e difusão do sinal de cada serviço de programas”. 

Por sua vez, o n.º 6 do citado artigo 4.º da Lei n.º 33/2016 estatui que “A ANACOM avalia, 

oficiosa e anualmente, de forma rigorosa, transparente e pública, tendo em conta o disposto 

no n.º 3 do presente artigo e tendo por base o plano de investimentos elegíveis, a redução do 

valor do imobilizado e as amortizações, a necessidade de revisão dos preços praticados pela 

prestação do serviço de teledifusão aos operadores televisivos” (sublinhados nossos). 

Verifica-se, pois, que os princípios aplicáveis ao preço do serviço TDT (previstos no n.º 3 do 

citado artigo 4.º) devem ser cumpridos a todo o tempo e, no âmbito da disposição transitória 

da lei (o n.º 2 do artigo 6.º), o legislador esclareceu que a MEO estava a obrigada (nos 15 dias 

após a alteração do DUF TDT) a promover as alterações contratuais necessárias (entenda-

se, junto dos operadores de televisão) à efetivação de tais princípios – tendo a empresa 

logrado, como se sabe, alcançar um acordo com cada um dos operadores, celebrando 

Aditamentos aos respetivos contratos. Como se pode ainda observar, o legislador não fez 

                                                           

26 De acordo com o disposto no artigo 2.º da Lei n.º 33/2016 “A difusão de serviços de comunicação social 

audiovisual em regime de acesso não condicionado livre através da TDT e serviço complementar, em especial a 

difusão dos serviços de programas do serviço público de rádio e de televisão legal e contratualmente previstos, na 

medida em que constitua fator de promoção do pluralismo, da diversidade, da inclusão social e da coesão nacional, 

assim como da cultura e da educação, assume relevante interesse público para a sociedade.” 

27 Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016 “O preço para o transporte e difusão do sinal 

dos serviços de programas regionais nas regiões autónomas é proporcionalmente reduzido em função da 

dimensão da rede no espaço geográfico a que respeita e não pode ultrapassar os valores praticados à data da 

entrada em vigor da presente lei.”  
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depender este acordo do exercício, por parte da ANACOM, de qualquer das competências 

acima enunciadas (previstas nos n.os 5 e 6 do artigo 4.º). 

Já quanto às (novas) competências cometidas a esta Autoridade, o legislador não esclarece 

a sequência procedimental – se é que existe – a adotar para o respetivo exercício. Ou seja, 

da letra da lei não resulta qualquer relação sequencial entre a avaliação oficiosa e anual dos 

preços praticados e a fixação de um preço máximo pela ANACOM (ou vice-versa).  

Não pode, por isso, a ANACOM deixar de se surpreender quando a MEO – sem qualquer 

suporte no elemento literal da lei e ao arrepio dos mais elementares princípios interpretativos 

– afirma, no ponto 30 da sua pronúncia28, que “É através do n.º 5 que a lei claramente atribui 

à ANACOM a competência para determinar o preço a cobrar pelo detentor do DUF TDT 

quando após a avaliação realizada nos termos do n.º 6 se conclua pela inobservância dos 

princípios consagrados no n.º 3...”, afirmando uma sequencialidade inexistente na letra da lei. 

Será caso para se perguntar porque razão a MEO não faz o raciocínio inverso, respeitando, 

aliás, a sequência sistemática do artigo 4.º. Para mero efeito de raciocínio, dir-se-á que 

poderia considerar-se que a ANACOM, apesar da existência de preços acordados, exerceria 

(sempre) a competência prevista no n.º 5 do artigo 4.º fixando o preço máximo do serviço TDT 

(desde que, naturalmente, estivessem preenchidos todos os requisitos ali previstos) e, 

posteriormente, avaliaria oficiosa e anualmente a necessidade da revisão do preço. 

A resposta parece óbvia: porque, seguramente, o legislador consagrou as soluções mais 

acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados, não tendo por isso 

intencionalmente fixado qualquer sequência procedimental no exercício destas competências. 

Neste contexto, a ANACOM entende que, tendo os preços do serviço TDT que respeitar os 

princípios estabelecidos na própria Lei e encontrando-se estes atualmente contemplados no 

título do DUF TDT (reemitido), incumbe a esta Autoridade verificar o seu cumprimento, não 

só porque a lei assim o prevê, como porque consubstanciam condições associadas ao direito 

de utilização – o que convoca desde logo a avaliação prevista no n.º 6 do artigo 4.º da Lei n.º 

33/2016. 

Na medida em que as partes chegaram a acordo, o preço sobre o qual a ANACOM, neste 

momento, terá de se pronunciar, em cumprimento do disposto no referido n.º 6 do artigo 4.º – 

                                                           

28 Destacado e sublinhado nossos. 
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e na sequência de pedido da SIC –, é o preço efetivamente acordado entre as partes (o “preço 

praticado”, a que aquela norma faz alusão). E nessa avaliação tem que ter em conta os 

princípios e critérios previstos no n.º 3 e no próprio n.º 6 do mesmo preceito, o que não requer 

o exercício prévio da competência prevista no n.º 5 do artigo 4.º, isto é, a determinação de um 

preço máximo a cobrar pela MEO29. E, como é bom de ver, não há, no n.º 6 do artigo 4.º da 

Lei em referência, qualquer remissão para o n.º 5. 

Dito isto, a questão subsequente é: concluindo a ANACOM, como concluiu, pela necessidade 

de revisão do preço nos termos do n.º 6 do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016, será que a 

determinação dessa revisão só pode decorrer do exercício da competência prevista no n.º 5 

do artigo 4.º? 

Embora a MEO defenda que sim, argumentando que a ANACOM veio distinguir onde a lei 

não distingue, esvaziando de conteúdo o referido n.º 5 do artigo 4.º, esta Autoridade, atentos 

os princípios interpretativos que deve respeitar, entende que, em rigor, a questão deve ser 

respondida da seguinte forma: depende.  

E depende, não porque pretenda contornar o procedimento previsto no n.º 5 do artigo 4.º, 

como a MEO alega, mas porque, efetivamente, determinar o preço máximo a cobrar exige um 

procedimento próprio, que não pode ser confundido com uma mera determinação para que a 

MEO venha observar um preço (teto) máximo já legalmente fixado – no caso, o preço da 

proposta que agora a Lei n.º 33/2016 vem estabelecer como um teto máximo obrigatório 

–, para a qual o procedimento previsto no n.º 5, que convoca um quadro sectorial próprio, não 

seria sequer apto. 

Com efeito, a competência prevista no n.º 5 do artigo 4.º (de determinação de um preço 

máximo e não de determinação da revisão do preço, como a MEO pretende fazer crer) deve 

ser exercida verificados os critérios, exigidos pelo quadro normativo comunitário, para 

imposição de medidas regulatórias ex ante.  

Atento o quadro legal aplicável ao sector das comunicações eletrónicas (em transposição do 

quadro regulamentar da União Europeia), o (único) sentido a atribuir à expressão utilizada 

naquela disposição terá de ser encontrado no regime da análise de mercados previsto na LCE 

(nos respetivos artigos 55.º e seguintes – que, em síntese, estabelecem o procedimento para 

                                                           

29 O qual, obviamente teria que respeitar o teto (limite) máximo fixado na lei: o preço da proposta. 
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imposição de obrigações regulamentares a empresas com poder de mercado significativo nos 

mercados considerados relevantes, para efeitos de regulação ex ante, contando-se entre as 

obrigações que podem ser impostas para resolução das falhas de concorrência que sejam 

identificadas, a obrigação de controlo de preços, incluindo a obrigação de orientação dos 

preços para os custos). O referido regime, por força da Lei n.º 33/2016, tem agora que ser 

compaginado com a imposição dos diferentes princípios previstos no n.º 3 do mesmo artigo 

4.º, sob pena de o sistema jurídico, em que este regime (extravagante) se insere, não dar uma 

resposta competente. 

O n.º 1 do artigo 9.º do Código Civil prescreve que a interpretação não deve cingir-se à letra 

da lei, mas reconstituir a partir dos textos o pensamento legislativo, tendo sobretudo em conta 

a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias em que a lei foi elaborada e as condições 

específicas do tempo em que é aplicada. O n.º 2 do mesmo normativo acrescenta que não 

pode, porém, ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra 

da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso. 

Ora, salvo o devido respeito, o que a MEO vem defender não tem em conta as circunstâncias 

em que a lei foi elaborada, nem a unidade do sistema jurídico. 

Com efeito, recorrendo aos trabalhos preparatórios da Lei n.º 33/2016, verifica-se que na 

primeira versão do projeto de lei do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (no qual se 

inseria originalmente esta regra)30, não havia ainda qualquer referência à necessidade de 

verificação prévia dos critérios exigidos pelo quadro normativo comunitário, para determinar o 

preço máximo a cobrar pelo detentor do DUF TDT, embora se previsse, no que aos preços 

diz respeito, que deveria ser observado (exclusivamente) o princípio da orientação dos preços 

para os custos [note-se que só numa versão mais tardia foi inserido o critério do limite do 

preço da proposta apresentada a concurso]. 

Podia ler-se, na respetiva exposição de motivos, que o “preço de um serviço de interesse 

público prestado em regime de monopólio não pode ser deixado ao critério exclusivo da 

entidade que o presta, antes devendo assumir princípios de transparência e de orientação 

para os custos…”, e que “o preço do serviço de transporte e difusão do sinal a cobrar aos 

                                                           

30 Projeto de Lei n.º 98/XIII/1.ª, acessível em 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774

c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162446b344c56

684a53556b755a47396a&fich=pjl98-XIII.doc&Inline=true 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162446b344c56684a53556b755a47396a&fich=pjl98-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162446b344c56684a53556b755a47396a&fich=pjl98-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162446b344c56684a53556b755a47396a&fich=pjl98-XIII.doc&Inline=true
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operadores de televisão deve refletir a ocupação efetiva do Mux A por cada um dos respetivos 

serviços de programas e não, como tem vindo a suceder, a utilização de espaço que 

efetivamente não ocupam, repercutindo parte do risco do negócio da gestão do Mux A nas 

televisões”. 

No parecer que remeteu à Assembleia da República, a ANACOM manifestou, nomeadamente, 

o entendimento de que “Esta imposição do princípio da orientação para os custos suscita 

assim, desde logo, a questão da legalidade de uma intervenção por via legislativa sobre 

preços de um mercado grossista de comunicações eletrónicas que não foi considerado 

relevante para efeitos de regulação “ex ante”, quer por contrariar o definido pela Comissão 

Europeia quer por configurar uma invasão das competências da Autoridade reguladora, ao 

arrepio do quadro legislativo comunitário e nacional estabelecido para a regulação desses 

serviços”. 

E foi já depois de conhecido o parecer da ANACOM que a Comissão Parlamentar de Cultura, 

Comunicação, Juventude e Desporto incluiu na disposição em apreço (no segundo texto de 

substituição) a referência à necessidade de verificação dos “critérios exigidos pelo quadro 

normativo comunitário, para a imposição de medidas regulatórias ex ante” e, coerentemente 

com as regras de análise de mercados, a necessidade de audição da AdC. 

Salvo melhor opinião, no caso de determinação, pela ANACOM, do preço máximo a cobrar 

pelo detentor do DUF (que não se confunde na sua génese com o preço da proposta, pois no 

projeto legislativo referia-se a um preço orientado para os custos), o legislador pretendeu 

salvaguardar a aplicação do quadro comunitário atualmente transposto na LCE. Assim, aquela 

referência traduz-se, no entendimento desta Autoridade, na necessidade que o legislador 

português teve de clarificar que o regime agora imposto (neste caso, a fixação, pela ANACOM, 

de um teto máximo) deve ter em consideração – e, desta forma, compatibilizar-se – com a 

legislação já em vigor neste âmbito e, em concreto, com a LCE (que transpôs o 

correspondente quadro normativo europeu), o que só é concebível no quadro de imposição 

de obrigações regulamentares. Estas, como é sabido, podem envolver a orientação dos 

preços para os custos – dito de outro modo, o legislador pretendeu assegurar a unidade do 

sistema jurídico, não competindo à ANACOM discutir a adequabilidade da solução, mas sim 

dar cumprimento à lei. 

Só que no SPD a ANACOM não conclui pela necessidade de determinar um preço 

máximo enquadrável nesta análise própria da regulação ex ante – relembra-se que se 
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conclui que não há indícios de que os preços acordados incumpram o princípio da orientação 

para os custos imposto pela lei –, mas, outrossim, pela necessidade de ver cumprido o 

critério do limite do preço da proposta apresentada a concurso.  

Neste sentido, é descontextualizada a afirmação da MEO, de que “a ANACOM já procurou no 

passado definir e regular o mercado TDT através da deliberação de 17 de novembro de 2015, 

tendo tal iniciativa sido “vetada” pela Comissão Europeia (CE) através de comunicação de 17 

de dezembro de 2015, o que levou a ANACOM a retirar o seu projeto de decisão”. Com efeito, 

o referido “veto” da CE deveu-se, sobretudo, ao facto de ter sido considerado que, à data, o 

preço praticado não era excessivo e que não era objetivamente justificada a pretensão da 

ANACOM de impor uma obrigação de controlo de preços.  

Ora, como ficou acima referido, a ANACOM não conclui, nesta sede, que o preço atualmente 

praticado é excessivo e, como tal, não conclui pela necessidade de determinar um preço 

máximo enquadrável nessa análise própria da regulação ex ante, nem considerou justificada 

a possibilidade de imposição de uma obrigação de controlo de preços (que a Lei n.º 33/2016 

já estabelece, ao definir que os preços devem ser orientados para os custos); a conclusão 

que a ANACOM extraiu da análise efetuada foi a de que seria necessário cumprir o critério do 

limite do preço da proposta apresentada a concurso – o único, de entre os que são 

estabelecidos na lei em referência, que se verificou não estar a ser observado. 

Em rigor, e para que dúvidas não subsistam, estando a ANACOM apenas a determinar à MEO 

a necessidade de revisão do preço de modo a que cumpra aquele critério (sendo que essa 

determinação não se reconduz a uma fixação, por esta Autoridade, de um preço máximo, pois 

foi a própria lei que o estabeleceu, ao prever que o preço da proposta é, agora, o limite máximo 

a respeitar) podia não ter sido feita alusão expressa a uma concreta redução do preço. A 

opção por uma formulação no SPD que indicava a percentagem de redução do preço a aplicar 

a cada um dos operadores de televisão deveu-se apenas à pretensão de introduzir uma maior 

concretização e transparência quanto à revisão necessária, na decisão que viesse a ser 

proferida, de modo a que dúvidas não restassem, a todos os afetados, acerca da margem de 

redução que efetivamente teria de ser aplicada, permitindo que todos os interessados 

(incluindo os respondentes, em sede de consulta pública) pudessem pronunciar-se (também) 

sobre a percentagem apontada. 
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E não se diga que tal interpretação esvazia de conteúdo o n.º 5 do artigo 4.º, que mantém a 

sua aplicabilidade, nos termos vindos de descrever, nem se diga que a ANACOM distingue 

onde a lei não distingue, quando, efetivamente, as situações não se confundem. 

E também não se diga que a ANACOM pretendeu impedir entidades relevantes – como a AdC 

e a ERC – de se pronunciarem, quando submeteu o seu SPD a escrutínio público, pelo prazo 

de 30 dias úteis (para além da audiência prévia aos interessados exigível nos termos do CPA) 

– o que permitiu que qualquer entidade, incluindo as que a MEO refere, pudesse tê-lo feito. 

Em abono da sua interpretação, a MEO refere ainda que, na norma transitória referente à 

eventualidade de não chegar a acordo com os operadores de televisão (o artigo 6.º, n.º 3 da 

Lei n.º 33/2016), “cada serviço de programas pagará, em função do espaço por si ocupado, o 

preço máximo apresentado na proposta (…), até que o preço venha a ser fixado nos termos 

do n.º 5 do artigo 4.º”. Entende que esta parte final da norma é clara ao remeter para a 

competência de intervenção prevista no n.º 5 do artigo 4.º e não para o n.º 6 do mesmo artigo.  

Contudo, este argumento não colhe uma vez que o único sentido útil que se pode atribuir a 

esta remissão é o de que se, por força da regra transitória, no caso de não existirem acordos 

celebrados entre a titular da rede e os operadores televisivos, por força daquela disposição 

legal já estão a ser garantidos (e cumpridos) os critérios do preço máximo da proposta em 

função da capacidade ocupada, subsiste apenas margem de intervenção da ANACOM para 

verificar os demais requisitos, mormente, a orientação dos preços para os custos – o que é, 

efetivamente, enquadrável no procedimento do n.º 5 do artigo 4.º, como se veio de expor. 

Mais uma vez, a ANACOM apenas pode concluir, na interpretação que tem que fazer da lei, 

que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento 

em termos adequados. 

Por último e para concluir esta parte, a MEO vem agora invocar que o número 18.7. do DUF 

TDT é ilegal. Ora, para além de ter tido oportunidade de se pronunciar em sede de audiência 

prévia sobre o projeto de título – o que fez, sem que tenha invocado qualquer ilegalidade a 

este respeito –, se entendia que aquele padecia de alguma ilegalidade (e/ou a deliberação 

que aprovou a respetiva reemissão), deveria ter impugnado a decisão que o aprovou – o que 

não fez, nem pode já fazer, uma vez que esta remonta a 22 de junho de 2017. 

Sempre se dirá, em qualquer caso, que o número 18.7. do DUF TDT mais não é do que a 

condição associada ao direito de utilização que reflete o exercício da competência prevista no 



  

 

- VERSÃO PÚBLICA -
  34/119 

 

n.º 6 do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016 por parte da ANACOM, nos exatos termos em que aí se 

encontra prevista (nada acrescentando, portanto, à referida disposição legal).  

(ii) Atribuições e objetivos de regulação prosseguidos pela ANACOM 

A ANACOM reitera que a sua intervenção decorre de uma (nova) competência que lhe foi 

cometida pela Lei n.º 33/2016. Não obstante, o seu exercício não pode deixar de estar também 

enquadrado nas suas atribuições e poderes, nomeadamente considerando que tal 

intervenção ocorre no contexto da atribuição de direito e utilização de frequências à MEO.  

Assim, sobre as atribuições e objetivos de regulação invocados pela ANACOM e que 

sustentam também a sua intervenção, refira-se, em resposta aos comentário da MEO, que 

um procedimento concursal como o que ocorreu na TDT, que previa para o MUX A apenas a 

atribuição de um direito de utilização de frequências (a um operador de rede31), visou, 

precisamente, criar condições para, de algum modo, recriar as condições de um mercado 

concorrencial. 

Neste caso, a intervenção da ANACOM visa garantir que os princípios e critérios legalmente 

previstos para regular o preço a praticar pelo serviço TDT estão a ser cumpridos – entre eles, 

o que respeita ao limite aplicável ao preço a praticar pela MEO, que deve reconduzir-se ao 

valor apresentado na proposta que venceu o respetivo concurso público, tal como prevê a 

Lei n.º 33/2016 – assegurando, deste modo, que os objetivos de promoção da concorrência 

na oferta dos serviços que se suportam na rede TDT, e que presidiram ao referido concurso, 

sejam efetivamente mantidos. 

Do ponto de vista da procura, não obstante terem sido criados constrangimentos 

regulamentares relevantes (nomeadamente, ao nível dos potenciais clientes), a garantia de 

acesso a redes não significa necessariamente que a intervenção da ANACOM tenha de 

resultar num estímulo da procura – a qual não estaria ao alcance desta Autoridade –, podendo 

significar a manutenção da procura atual, que, sem essa intervenção, poderia ser prejudicada. 

Apesar de o acesso à rede TDT por parte dos operadores de televisão se encontrar garantido 

na RCM n.º 37-C/2016, no DUF TDT e nos contratos celebrados entre a MEO e os operadores 

de televisão, já após a entrada em vigor da Lei n.º 33/2016, e não obstante a redução do preço 

                                                           

31 Como a MEO bem refere as condições fundamentais para a prestação do serviço de TDT foram definidas ab 

initio, no momento do respetivo concurso, o qual teve como efeito criar um monopólio, com carácter transitório, a 

favor da entidade que viesse a ganhar o concurso, encerrando assim o mercado do ponto de vista da oferta.  
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por canal introduzida nos aditamentos aos contratos, as condições de acesso, nomeadamente 

o preço, são fundamentais para a manutenção desse acesso.  

Concluindo, a ANACOM refuta, nos termos vindos de expor, as alegações da MEO quanto ao 

sentido e alcance das competências e atribuições da ANACOM. 

Uma última nota em relação à alegada contradição referida pela MEO de que a ANACOM 

sustenta, por um lado, que se mostra “desnecessária, por inútil, a definição de um preço 

máximo (…) e, por conseguinte, o exercício da competência prevista no n.º 5 do artigo 4.º da 

Lei n.º 33/2016” e, por outro lado, que «o exercício [da] competência [prevista no n.º 5 do 

artigo 4.º da mesma Lei] mostrar-se-ia (…) necessário, caso o preço (…) permitisse que a 

MEO registasse margens acumuladas positivas, incumprindo desta forma o “princípio de 

orientação dos preços para os custos”». Esclarece-se que não há qualquer contradição, uma 

vez que: 

a) No SPD conclui-se que não há indícios de que os preços acordados incumpram o 

princípio da orientação para os custos imposto pela lei –, mas, outrossim, conclui-se pela 

necessidade de ver cumprido um preço (máximo) já fixado. 

b) O que se pretendia referir, e que agora se clarifica na decisão final, foi que no futuro, 

ainda que o preço praticado pela MEO cumpra com o limite máximo imposto pelo n.º 3 do 

artigo 4.º da Lei n.º 33/2016 (i.e., o preço apresentado na proposta que venceu o respetivo 

concurso público) caso esse preço permita que a MEO registe margens acumuladas 

positivas incumprindo desta forma o “princípio de orientação dos preços para os custos”, 

a ANACOM possa ter de intervir, determinando o preço máximo a cobrar pelo detentor 

do DUF TDT e nessa medida, exercendo a competência prevista no n.º 5 do artigo 4.º da 

mesma Lei, tal como decorre do novo enquadramento legislativo. 

No que respeita ao comentário da RTP, de que tem vindo a defender ao longo dos anos a 

necessidade de revisão dos preços do serviço TDT praticados pela MEO, por entender que 

estes não respeitam os limites máximos constantes da proposta apresentada a concurso, a 

ANACOM refuta frontalmente tais observações que se referem a um enquadramento legal e 

regulatório distinto do atual, remetendo, para o efeito, para os fundamentos das decisões que 

tomou sobre os preços do serviço TDT, uma das quais, aliás, foi contestada judicialmente pela 
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RTP – por ser essa a sede adequada para a discussão da matéria32. Em qualquer caso, 

relembra-se que, conforme foi anteriormente referido, a atual intervenção desta Autoridade é 

enquadrada nos novos princípios e critérios aplicáveis, previstos na Lei n.º 33/2016, e 

fundamenta-se no exercício das competências previstas neste diploma, não se confundindo 

com a atuação que teve, ao abrigo das competências de que dispunha antes da entrada em 

vigor desta lei e no âmbito do quadro legal e regulatório vigente no momento em que foram 

adotadas as anteriores decisões (designadamente, a de 2 de maio de 2014 e a de 17 de 

novembro de 2015). 

A ANACOM rejeita também de forma veemente as observações apresentadas pela TVI, a 

qual vem defender que a Lei n.º 33/2016 corresponde a uma correção por via legislativa, “de 

uma certa timidez ou mesmo uma excessiva contenção do regulador sectorial no exercício de 

competências e prerrogativas legais de que dispunha (por via da regulação ex ante)…”, que, 

aliás, já tinham merecido resposta no âmbito do relatório dos procedimentos de audiência 

prévia e de consulta sobre o projeto de decisão de alteração do DUF TDT (MUX A), para o 

qual se remete (cfr. as respetivas págs. 41 a 43). Sem prejuízo, reitera-se, a esse propósito, 

o que ficou referido no parágrafo que antecede (que é, também, aqui aplicável). 

Rejeita-se ainda a afirmação, feita pela mesma empresa, respeitante aos “tarifários assentes 

em preços excessivos (…), logo que se apurou que os mesmos se verificavam”. É que, em 

momento algum do presente procedimento (nem dos procedimentos anteriores), se apurou 

qualquer violação do princípio da orientação dos preços para os custos que a TVI parece vir 

agora defender. Pelo contrário, no SPD esta Autoridade afirmou, de forma fundamentada, que 

da análise efetuada concluiu que o referido princípio estava a ser cumprido, não se verificando 

a existência de “preços excessivos”, na aceção estrita do conceito.  

Relativamente à questão da retroatividade dos novos preços, que a RTP, a SIC e a TVI 

invocam nas respetivas pronúncias, a ANACOM remete o entendimento que enunciará no 

ponto 3.5 infra, incluído na apreciação, na especialidade, constante do presente relatório.  

                                                           

32 A RTP impugnou a Decisão relativa ao «Preço praticado pela PT Comunicações, S.A. correspondente à 

codificação, multiplexagem, transporte e difusão por rede de televisão digital terrestre (TDT) de canais televisivos 

de acesso não condicionado livre (MUX A)», adotada por deliberação do Conselho de Administração da ANACOM 

de 2 de maio de 2014.  
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3. Apreciação na especialidade 

3.1. Os preços acordados entre a MEO e a RTP, a SIC e a TVI 

A MEO entende que a ANACOM não atribui o devido valor, na economia e contexto da 

Lei n.º 33/2016, à circunstância de existirem contratos assinados entre a MEO e os 

operadores de televisão. 

Para a MEO é importante recordar que as especiais condições de prestação do serviço de 

TDT levaram a ANACOM a, em obediência à lei, privilegiar uma solução de autorregulação 

em matéria de preços, auto vinculando-se a não intervir, salvo na ausência de acordo entre 

as entidades envolvidas. Precisamente para mitigar o risco de intervenção do Regulador, a 

MEO refere que sempre procurou chegar a entendimento com os operadores de televisão, os 

quais aceitaram sempre negociar e acordar com a MEO os preços de prestação do serviço 

de TDT.  

Segundo a MEO, a importância deste enquadramento não desapareceu com a 

Lei n.º 33/2016, muito pelo contrário. Refere a empresa que o n.º 2 do artigo 6.º daquele 

diploma obrigava a MEO a promover as alterações contratuais necessárias à efetivação do 

disposto nos artigos 3.º e 4.º e o número 18.4 do DUF TDT continua a referir, mesmo na 

redação atual, que os preços do serviço de TDT devem ser acordados entre a MEO e os 

operadores de televisão. 

Por outras palavras, no entender da MEO, a existência (ou não) de acordo com os operadores 

de televisão continua a ter uma especial relevância no contexto de prestação do serviço de 

TDT, a qual não pode ser desconsiderada nem minimizada. Mesmo na vigência da 

Lei n.º 33/2016, defende que os preços do serviço de TDT devem, primeiramente, ser 

acordados entre a MEO e os operadores de televisão, não se estando perante uma situação 

de fixação administrativa de preços. 

Assinala a MEO que, conforme a ANACOM nota no SPD, na sequência da entrada em vigor 

da Lei n.º 33/2016, a MEO procurou renegociar os termos contratuais aplicáveis com todos 

os operadores de televisão, o que significa que na renegociação dos respetivos contratos, 

quer a MEO quer os operadores de televisão já tiveram em vista o novo quadro de prestação 

do serviço de TDT, e procuraram, em linha com o estatuído no n.º 3 do artigo 6.º da 

Lei n.º 33/2016, implementar os princípios constantes do n.º 3 do artigo 4.º, nomeadamente a 
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disposição da parte final, que refere que o preço a pagar teria como limite o preço apresentado 

na proposta que venceu o concurso TDT. 

A MEO refere ainda que os operadores de televisão, por seu turno, também já sabiam, por 

via de processos anteriores, qual era o preço apresentado pela MEO no âmbito do respetivo 

concurso público e qual era o valor por Mbps e o respetivo espaço ocupado no MUX A. E, 

adianta que com base nesta informação, os operadores de televisão decidiram, de forma livre 

e esclarecida, aceitar os novos termos contratuais que, por sinal, reduziram substancialmente 

os preços totais que os operadores de televisão se encontravam a pagar (que constam da 

Tabela 1 abaixo). 

Tabela 1.  Ocupação e preços acordados com a RTP, SIC e TVI 

[IIC] 

Canais 
Ocupação após 
Lei n.º 33/2016 

(Mbps) 

Preços acordados (milhares de euros) 

Preço anual por Mbps Preço anual do canal 

RTP    

RTP1    

RTP2    

RTP3    

RTP Memória    

RTP Açores    

RTP Madeira    

SIC    

TVI    

Canal Parlamento    

Restante, incluindo banda de guarda    

Total(1)    

Total(2)    

[FIC]  
 (1) Considerando no cálculo do preço por Mbps a capacidade máxima teórica dos emissores do MUX A. 
(2) Considerando no cálculo do preço por Mbps a capacidade que está efetivamente ocupada e que gera proveito. 

Quer com isto a MEO referir que, na base do princípio de autorregulação em matéria de 

preços, que emanava e continua a emanar do concurso TDT, a possível intervenção nos 

preços TDT com o fundamento que a ANACOM agora invoca – limite do preço apresentado 

na proposta que venceu o respetivo concurso público – deve ser ponderada com a devida 

cautela. 
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Tal sucede porque, segundo a MEO, este elemento seria sempre controlável pelos 

operadores de televisão e os mesmos aceitaram, de livre e espontânea vontade, os novos 

contratos, sendo manifestamente contrário à boa-fé vir agora solicitar a revisão com base num 

elemento que os operadores de televisão conheciam e que aceitaram na economia da 

negociação havida. 

A MEO menciona ainda que o que os operadores de televisão manifestamente não podem 

controlar (por falta de informação) é o cumprimento dos princípios da transparência, não 

discriminação e orientação para os custos. A MEO reconhece que, neste âmbito, a possível 

intervenção da ANACOM se projeta com maior dimensão e relevância, dada a capacidade 

limitada de análise por parte destas entidades. 

Portanto, defende a MEO que os possíveis fundamentos de intervenção da ANACOM nos 

preços do serviço de TDT não têm, nem podem ter, o mesmo peso, sendo manifesto que o 

motivo invocado no âmbito deste SPD é o que tem menor relevância, desde logo porque, no 

entendimento da MEO, a conformidade com o mesmo foi previamente avaliada pelos 

operadores de televisão na renegociação dos contratos de prestação de serviço. E conclui 

que a ANACOM não pode, na avaliação efetuada, fazer tábua rasa deste aspecto, sob pena 

de ingerência injustificada numa relação contratual estabelecida entre duas partes. 

Entendimento da ANACOM 

A respeito do alegado pela MEO quanto à não atribuição do devido valor, na economia e 

contexto da Lei n.º 33/2016, à circunstância de existirem contratos assinados entre aquela 

empresa e os operadores de televisão, refira-se, em primeiro lugar, que quer a Lei n.º 33/2016 

(cfr. artigo 6.º, n.º 2), quer a ANACOM no âmbito do DUF TDT (cfr. número 18.4.), não 

deixaram, de facto, de privilegiar uma solução de negociação em matéria de preços. O que 

sucede é que a Lei n.º 33/2016 veio impor um conjunto de novas condições, regras e princípios 

aplicáveis à prestação do serviço de TDT, em especial, no que respeita ao preço, o qual, 

desde logo, deve ser respeitado no contexto dos acordos celebrados entre as partes.  

Por outro lado, a lei, independentemente da existência de tais acordos, veio também atribuir 

novas competências à ANACOM, em especial, e no que ora importa, a de oficiosa e 

anualmente avaliar a necessidade de revisão dos preços praticados, tendo em conta os 

princípios que lhes são aplicáveis. 
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Nessa medida, é a própria Lei que exige a intervenção da ANACOM, sempre que adequado, 

não obstante a circunstância de existirem contratos assinados entre a MEO e os operadores 

de televisão. Só assim se justifica que a ANACOM no DUF TDT reemitido – cuja decisão de 

reemissão, insista-se, não foi judicialmente contestada pela MEO –, em reflexo do estipulado 

na Lei n.º 33/2016, tenha estabelecido nos números 18.6. e 18.7. as condições respeitantes 

ao cumprimento do preço máximo que possa vir a ser definido pela ANACOM, bem como à 

revisão dos preços sempre que tal seja considerado necessário. 

Acresce que a própria MEO não pode ser alheia ao facto de em dois dos Aditamentos aos 

contratos que celebrou se encontrar explicitamente previsto que as partes acordam que o 

preço nos mesmos estabelecido deverá sempre ser revisto se a lei ou determinação de 

entidades públicas a tal conduzirem, em especial, em consequência da intervenção da 

ANACOM prevista na Lei n.º 33/2016 e, bem ainda, que as partes comprometem-se a 

renegociar o preço acordado, designadamente em caso de intervenção da ANACOM, no 

âmbito e em cumprimento do disposto na Lei n.º 33/2016, quando dessa intervenção resulte 

uma obrigação nesse sentido. Ou seja, foram as partes que voluntariamente reconheceram e 

aceitaram a nível contratual esta vicissitude decorrente do novo enquadramento legal. 

Adicionalmente, a Lei n.º 33/2016 refere que “o preço praticado (…) deve (…) ter como base 

o espaço efetivamente ocupado por cada serviço de programas de televisão”. Verifica-se, 

contudo, que nos contratos celebrados a MEO declara que aceitou, para a boa conclusão da 

negociação, assumir a maior parte do custo com a capacidade remanescente do MUX A ainda 

não ocupada. Tal ambiguidade, significa, desde logo, que o facto de ter celebrado o acordo 

não se traduz, de per si, no cumprimento integral das condições a que os preços devem 

obedecer, já que devia assumir a totalidade do custo com a capacidade remanescente do 

MUX A ainda não ocupada. 

E a MEO continua invocando que, de entre os princípios aplicáveis ao preço, o princípio do 

“limite do preço apresentado na proposta que venceu o respetivo concurso público” é aquele 

que sempre seria controlável pelos operadores de televisão, sendo que estes aceitaram 

celebrar os novos contratos conhecendo-o. Mas, como é bom de ver, os operadores de 

televisão asseguraram-se que os referidos Aditamentos contemplassem cláusulas que 

permitem a revisão dos preços na decorrência, nomeadamente, de imposição pela ANACOM 

em cumprimento da Lei n.º 33/2016. Pelo que o argumento da MEO não releva.  



  

 

- VERSÃO PÚBLICA -
  41/119 

 

Assim como não releva, sendo aliás inaceitável, a linha de argumentação da MEO no sentido 

de que os possíveis fundamentos de intervenção da ANACOM nos preços do serviço TDT 

“não têm, nem podem ter, todos o mesmo peso”, vindo agora a MEO distinguir onde a lei não 

distingue! 

Ora, a ANACOM avaliou a observância de todos os princípios que constam da Lei n.º 33/2016, 

aos quais atribuiu exatamente o mesmo peso, concluindo pelo seu cumprimento, ou não, nos 

termos nela previstos, não podendo agir de outro modo e distinguir (privilegiando um princípio 

sobre outro) onde a Lei não o faz.  

Refere ainda a MEO que na renegociação dos acordos celebrados com os operadores de 

televisão foram tidos em conta os princípios constantes do n.º 3 do artigo 4.º da 

Lei n.º 33/2016, nomeadamente a disposição da parte final, que refere que o preço a pagar 

teria como limite o preço apresentado na proposta que venceu o concurso TDT. Contudo, 

como se demonstra na análise feita no SPD e no presente relatório, a ANACOM concluiu que 

os preços acordados entre a MEO e os operadores de televisão não cumprem o limite 

estabelecido no referido preceito pelo que deverão necessariamente ser revistos, tal como 

resulta da imposição legal decorrente do novo enquadramento jurídico – sobre a análise 

detalhada deste aspecto remete-se para o ponto 3.4 infra. 

3.2. Os princípios aplicáveis aos preços do serviço de TDT: transparência e não 

discriminação 

Quanto aos princípios da transparência e da não discriminação (ponto 2.2.1. do SPD), a MEO 

disse não ter comentários substanciais a apresentar, concordando com a conclusão 

apresentada pela ANACOM. 

Princípio da transparência 

Quanto ao princípio da transparência, a TVI discorda da conclusão da ANACOM, de que não 

existem indícios de falta de transparência no preço praticado pela MEO na prestação do 

serviço de TDT, por três razões: 

a) O artigo 67.º da LCE reconduz a obrigação de transparência à “exigência de publicitar, 

de forma adequada, as informações relativas à oferta de acesso e interligação do 

operador, incluindo preços”, mais dispondo que cabe “à ARN definir as informações a 

publicitar, bem como a forma e o modo da sua publicitação”.  
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Alega a TVI que publicitar significa tornar público, revelar publicamente. Acrescenta que 

a melhor leitura do que se deve entender por “transparência” ao abrigo da LCE parece, 

portanto, implicar a revelação pública de certa informação. Julga, assim, que o objetivo 

da LCE é não apenas garantir que a informação de preços seja do conhecimento de 

alguns dos atuais clientes do serviço de TDT, mas antes assegurar a sua disponibilização 

de forma alargada, a qualquer potencial interessado, independentemente do motivo do 

seu interesse. Alega a TVI que a configuração do cumprimento do princípio da 

transparência oferecida pela ANACOM não permite, por exemplo, que académicos, 

outras entidades públicas ou mesmo eventuais empresas interessadas no 

desenvolvimento de planos de negócio assentes no serviço de TDT possam conhecer 

livremente o respetivo preço, quando essa informação deveria ser, por lei, transparente. 

A este respeito, refere também que o cumprimento do princípio de transparência, tal como 

se encontra recortado pela LCE, onera a ANACOM com a fixação da informação que tem 

que ser divulgada publicamente, bem como com a indicação da forma como tal 

informação deve ser divulgada. Neste contexto, a TVI entende que a ANACOM, no SPD 

em análise, omite o cumprimento destas componentes, ao não definir (i) quais as 

informações relacionadas com o preço do serviço de TDT que devem ser divulgadas 

publicamente pelo seu prestador; (ii) de que forma tal informação deve ser tornada 

pública; e (iii) de que modo tal informação deve ser publicitada. 

b) Na configuração dada pela ANACOM ao princípio da transparência, este é aplicável 

exclusivamente ao preço aplicado à prestação do serviço de TDT a determinados clientes 

(RTP, SIC e TVI), encontrando-se os tarifários praticados pelo prestador do serviço de 

TDT a outros clientes excluídos dessa obrigação de transparência. A TVI refere-se, por 

exemplo, ao preçário praticado pela prestação do serviço de TDT relacionado com a 

difusão do sinal vídeo disponibilizado pela Assembleia da República, que não é conhecido 

e é até omitido na versão do SPD sobre a qual a TVI se pronuncia. 

A referida empresa entende também que o serviço de TDT prestado à Assembleia da 

República está sujeito aos princípios de controlo de preço definidos na Lei n.º 33/2016, 

como sejam o princípio da não discriminação, da orientação para os custos, da utilização 

efetiva e da sujeição ao preço máximo previsto no concurso de atribuição da licença para 

a prestação do serviço de TDT e, como corolário lógico, também ao princípio da 

transparência. Considera a TVI que visão contrária assenta numa divisão puramente 
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artificial do serviço de TDT que não parece cumprir outro objetivo que não seja tornar 

opaco o que a lei pretende que seja transparente. 

Assim, a TVI não vê razões substantivas para que o preço praticado a todos os 

utilizadores do serviço de TDT não seja transparente e considera que estas não foram 

indicadas no SPD. Para a TVI, as razões estruturais de mercado (nomeadamente, a 

existência de um “monopólio” na prestação do serviço) que determinaram a necessidade 

de intervenção legislativa para assegurar o controlo dos preços praticados na prestação 

do serviço de TDT aplicam-se a todos os clientes do mesmo, e não apenas a alguns 

deles. Alega a TVI que os objetivos cumpridos pelo princípio da transparência de preços 

– entre os quais se conta o de permitir a quaisquer potenciais ou reais utilizadores do 

serviço de TDT saber se estão ou não a ser discriminados – só se observam com uma 

leitura aberta do princípio da transparência de preços, que o aplique à totalidade do 

serviço e dos seus clientes, e não a uma parte deste artificialmente segmentada. 

c) A Lei n.º 33/2016, entrou em vigor no dia 25 de agosto de 2016. A TVI considera que os 

preços praticados pela MEO, nessa data, na prestação do serviço de TDT não são 

conhecidos, não sendo, por isso, transparentes. Segundo a TVI, mesmo admitindo que 

fosse necessário que a ANACOM, utilizando a prerrogativa prevista no n.º 1 do artigo 6.º 

da Lei n.º 33/2016, tivesse precisado, no título do DUF detido pela MEO, as informações 

que esta teria que divulgar publicamente relacionadas com o preço do serviço de TDT, e 

a forma e o modo como essa informação deveria ser divulgada, ainda assim esta 

Autoridade disporia do prazo de 30 dias após o dia 25 de agosto de 2016 para alterar o 

referido título, o que significa que a obrigação de transparência entraria em vigor, nesse 

caso, o mais tardar em 24 de setembro de 2016, data a partir da qual deveriam ser 

conhecidos os preços então praticados pela prestação do serviço de TDT – 

acrescentando que esses preços não são conhecidos.  

Alega ainda a TVI que não há indicadores, na Lei n.º 33/2016, que apontem no sentido 

de que o princípio da transparência de preços se aplicaria apenas aos novos preços do 

serviço de TDT resultantes das demais medidas de controlo do preço previstas no mesmo 

diploma. 

A TVI refere que a própria ANACOM acaba, de certa forma, por subscrever este seu 

entendimento, ao fazer constar na Tabela 1 do SPD os preços do serviço de TDT 

anteriores à fixação dos novos preços acordados entre o operador MEO e a RTP, a SIC 
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e a TVI. Entende que, no entanto, esta premissa não é depois devidamente incorporada 

na restante parte do SPD, nomeadamente na obrigação de esse preço estar, também ele 

sujeito, ao princípio da transparência. 

Nestes termos, e no que diz respeito ao princípio da transparência, a TVI solicita que a 

ANACOM reformule a decisão, adotando as seguintes medidas:  

a) criando um mecanismo de publicitação dos preçários relativos à prestação do serviço de 

TDT; 

b) fixando as informações relacionadas com o preço do serviço que devem ser tornadas 

públicas, bem como a forma e o modo como tal informação deve ser publicitada; 

c) abrangendo na obrigação de transparência todos os clientes do serviço de TDT, e não 

apenas alguns deles; 

d) fazendo aplicar o princípio da transparência desde o momento em que este passou a 

vigorar, ou seja, desde 25 de agosto de 2016 ou desde 24 de setembro de 2016. 

Princípio da não discriminação 

A SIC refere que decorre do SPD que, “apesar de o preço a pagar por canal nacional que a 

MEO acordou com a RTP ser inferior ao valor acordado com a TVI e com a SIC (cfr. tabela 

1), entende-se que tal não se traduz na violação do referido princípio [da não discriminação], 

uma vez que o preço por Mbps é idêntico para todos os canais, independentemente do 

operador de televisão. A diferença de valor por canal nacional que se verifica resulta apenas 

do facto de a capacidade média ocupada por cada um ser distinta (cfr. tabela 2)”.  

A este propósito, alude ao esclarecimento da ANACOM, nos termos do qual, no que 

especificamente diz respeito à RTP, a diferença da capacidade média ocupada decorre da 

existência de uma partilha de funcionalidades entre os canais RTP1, RTP2, RTP3 e RTP 

Memória, que se verificou necessária para viabilizar tecnicamente a sua transmissão 

simultânea, atenta a capacidade limitada e finita do MUX A. 

A referida empresa discorda em absoluto de tal argumentação, uma vez que considera que 

existe uma clara violação do princípio da não discriminação, favorecendo de um modo 

anticoncorrencial o operador de serviço público, detido integralmente pelo acionista Estado, 

em detrimento dos operadores privados distribuídos na plataforma TDT. Tal discriminação 
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assenta, segundo a empresa, na circunstância de as vantagens associadas a uma gestão 

mais eficiente do espectro terem beneficiado única e exclusivamente o operador público RTP, 

com a inerente redução do preço cobrado por canal, tal como ficou demonstrado pela 

ANACOM na “Tabela 1 – Preço por canal acordado entre a MEO e os operadores de televisão 

e a ARTV” do SPD. 

No entender da SIC não existe qualquer fundamento de ordem técnica, ou princípio de 

interesse público, que legitime que uma gestão mais eficiente de espectro associado à 

plataforma TDT (Multiplexer A) não deva beneficiar todos os demais operadores televisivos, 

nomeadamente a SIC e a TVI, permitindo-se, dessa forma, que todos (e não só a RTP) 

possam diminuir a capacidade média de ocupação por canal, alcançando, assim, uma 

redução equitativa e proporcional do preço anual por canal. 

Considera que, não existindo tal justificação, de ordem técnica ou axiológica, cabe concluir 

que o operador de serviço público (i.e., a RTP) é colocado numa situação de vantagem 

(ilegítima) sobre os demais operadores televisivos, o que entende configurar uma manifesta 

violação do princípio de não discriminação. 

Assim, a SIC argumenta que, a ser confirmado o sentido do projeto de decisão, a decisão final 

que vier a ser adotada padecerá do vício de violação de lei (por violação da norma do n.º 3 

do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016). 

Sobre o cumprimento do princípio da não discriminação, a TVI invoca que no SPD o 

cumprimento de tal princípio depende, no essencial, da prática de um preço idêntico por Mbps 

a todos os utilizadores do serviço. 

Refere que, calculando o preço pago anualmente pela RTP, pela SIC e pela TVI pela 

prestação do serviço de TDT e considerando a capacidade média ocupada por cada um 

destes operadores de televisão, a ANACOM conclui não existirem indícios da prática de 

preços discriminatórios. 

A este respeito, a TVI destaca o seguinte: 

a) Dada a forma como o princípio da transparência foi configurado pela ANACOM – 

concluindo pela sua não aplicação a alguns dos clientes do serviço de TDT –, a TVI vê-se 

impedida de aferir se existem de facto variações no preço por Mbps praticado a todos os 
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clientes do serviço de TDT. Refere que as Tabelas 1 e 2 constantes do SPD tratam como 

confidencial informação que deveria, na sua opinião, ser transparente. 

b) O teor da referida Tabela 2 desmente de alguma forma as conclusões vertidas pela 

ANACOM quanto à existência um preço por Mbps “idêntico” para a RTP, para a SIC e 

para a TVI. 

A empresa considera que, com efeito, o preço anual por Mbps constante da Tabela 2, 

embora próximo, não é idêntico para todos os operadores. Do seu ponto de vista deveria 

sê-lo, por ser esse o critério que a própria ANACOM desenha para aferir do cumprimento 

da obrigação de não discriminação. 

Para a TVI acresce a este facto a circunstância de a ANACOM ter considerado 

confidencial informação referente à especificidade técnica que justifica ser menor a 

capacidade média ocupada pelos serviços de programas nacionais da RTP, o que 

inviabiliza que possa pronunciar-se com conhecimento de causa sobre essa matéria. 

Entendimento da ANACOM 

Princípio da transparência 

No que respeita às alegações da TVI quanto ao recorte do princípio da transparência, a 

ANACOM relembra – reiterando o que ficou referido no SPD – que, na falta de densificação 

do mencionado princípio na Lei n.º 33/2016, socorreu-se, como referência, do significado que 

ao mesmo é atribuído no âmbito da LCE, nomeadamente no seu artigo 67.º.  

Ora, chamar à colação o artigo 67.º da LCE para efeitos de densificação de um conceito, não 

se pode confundir com o exercício, por parte da ANACOM, das competências previstas na 

referida disposição que, aliás, se insere na parte respeitante às obrigações regulamentares 

(sectorialmente designadas remédios) impostas aos operadores identificados como tendo 

poder de mercado significativo no âmbito de um procedimento específico de análise de 

mercados – o que, claramente, não é o caso em apreço, pois o princípio da transparência 

aplicado ao preço do serviço de TDT decorre diretamente de uma imposição legal. Não faz, 

por isso, qualquer sentido alegar que se verificou uma omissão do dever de definição das 

componentes previstas no n.º 2 do referido artigo 67.º da LCE, que não é aplicável ao caso. 

Por outro lado, a Lei n.º 33/2016 não atribui qualquer competência específica à ANACOM para 

esse efeito. 
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A obrigação de o preço do serviço de TDT respeitar o princípio da transparência encontra-se 

atualmente vertida no DUF TDT, consubstanciando uma condição associada ao direito de 

utilização, cuja fiscalização incumbe à ANACOM e cuja verificação esta Autoridade levou a 

cabo no momento em que, de forma oficiosa, avaliou a necessidade de revisão dos preços, 

em observância do disposto no n.º 6 do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016.  

Foi neste contexto que, no SPD a ANACOM considerou que, no âmbito da Lei n.º 33/2016, “o 

princípio da transparência que deve ser observado no preço praticado pelo serviço TDT 

implica que este, bem como as demais condições acordadas entre a MEO e os operadores 

de televisão pela prestação de serviços (…), sejam disponibilizados a quem nisso tenha 

interesse legítimo – ou seja, junto de quem possa ter direito ao transporte e difusão dos seus 

programas televisivos”.  

Com efeito, refira-se que a imposição do princípio da transparência está normalmente 

associada ao princípio da não discriminação – o que também acontece na Lei n.º 33/2016 –, 

ou seja, constitui uma limitação adicional ao (potencial) comportamento anticoncorrencial, na 

medida em que os preços e condições de oferta são monitorizados tanto pelo Regulador, 

como pelos clientes da empresa sujeita às obrigações em causa, permitindo que, no caso de 

existência de eventuais condições anticoncorrenciais – nomeadamente, de comportamentos 

discriminatórios –, estas se tornem mais evidentes. Por outras palavras, a transparência é um 

complemento natural da obrigação de não discriminação, uma vez que a capacidade de 

identificação de comportamentos com possíveis efeitos nefastos, através de práticas 

discriminatórias entre empresas concorrentes, depende da possibilidade de detetar tais 

comportamentos.  

Tendo em vista estes fins, a ANACOM considerou adequada e suficiente a disponibilização 

da referida informação ao universo de atuais e potenciais33 beneficiários do serviço de 

transporte e difusão de TDT prestado pela MEO, tendo concluído que “não existem 

atualmente indícios de falta de transparência dos preços, na medida em que os mesmos são 

conhecidos pelos respetivos interessados (…), devendo a MEO, em futuras alterações dos 

preços ou das condições associadas ao serviço de TDT, assegurar sempre a sua 

disponibilização nestes termos” – conclusão que mantém. 

                                                           

33 Aspecto que ganha acuidade com os futuros concursos públicos para os dois novos canais a emitir na TDT. 
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A TVI vem, contudo, reivindicar uma publicitação mais alargada do preço – 

independentemente da razão do interesse no seu conhecimento –, o que ultrapassa a 

perspetiva regulatória subjacente à imposição destes princípios (de transparência e de não 

discriminação). Não obstante, a partir da presente decisão, o preço anual por Mbps praticado 

aos operadores de televisão pela prestação do serviço de transporte e difusão do sinal de 

TDT – os 885,1 mil euros – é público, pelo que, a partir da informação relativa à capacidade 

necessária, qualquer entidade facilmente poderá calcular o preço anual a pagar por canal. 

Segundo a TVI, na “configuração do princípio da transparência oferecido pela ANACOM, este 

é aplicável exclusivamente ao preço aplicado à prestação do Serviço a determinados clientes 

(…) encontrando-se os tarifários praticados pelo prestador do Serviço a outros clientes 

excluídos dessa obrigação de transparência.” A este respeito, cumpre referir que não cabe a 

esta Autoridade configurar, enquanto tal, o princípio da transparência. O que compete à 

ANACOM, e que teve reflexo no presente procedimento, é avaliar, tendo em conta, entre 

outros fatores, os princípios previstos no n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016 (entre eles, o 

princípio da transparência), a necessidade de revisão dos preços praticados pela prestação 

do serviço de teledifusão aos operadores televisivos.  

O princípio da transparência, assim como os demais princípios e critérios estabelecidos na 

Lei n.º 33/2016, apenas são aplicáveis, no que à matéria do preço importa, aos serviços de 

programas de televisão (cfr. artigo 4.º, n.º 3), o que não é o caso do sinal de vídeo 

disponibilizado pela Assembleia da República (Canal Parlamento).  

Considera a TVI que esta visão assenta numa divisão puramente artificial do serviço de TDT, 

que não parece cumprir outro objetivo que não seja tornar opaco o que a lei pretende que seja 

transparente. Ora, a ANACOM não pode deixar de referir que é essa mesma lei que 

salvaguarda a reserva de capacidade do Canal Parlamento, nos termos contratualmente 

definidos e de acordo com a faculdade prevista na Lei n.º 6/97, de 1 de março (na redação da 

Lei n.º 36/2012, de 27 de agosto) e, simultaneamente, prevê os princípios e critérios aplicáveis 

ao preço do serviço de multiplexagem, transporte e difusão do sinal “de cada serviço de 

programas de televisão” (chegando mesmo a fazer alusão ao preços praticados «pela 

prestação do serviço de teledifusão aos operadores televisivos») – cfr. os seus artigos 3.º, n.º 

2 e 4.º, n.ºs 3 a 6. Ou seja, a Lei reconheceu efetivamente uma natureza distinta do Canal 

Parlamento, que a TVI vem agora qualificar como artificial.  
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Recorde-se que na exposição de motivos da supramencionada Lei n.º 36/2012, se refere que 

“Esse carácter e estatuto especial determinam que ao Canal Parlamento não se aplique a lei 

da televisão, nem faria sentido que se aplicasse, pela própria natureza especial da realidade 

em presença”. Razão pela qual a difusão do sinal de vídeo disponibilizado pela Assembleia 

da República não configura um serviço de programas televisivo.  

Sem prejuízo, tendo a informação relativa ao preço anual praticado pela MEO, no que respeita 

ao Canal Parlamento, sido divulgada publicamente, quer pela Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 23/2018/A34, quer através de notícias 

veiculadas pelos meios de comunicação social35, entende esta Autoridade, reponderando, que 

esse elemento deixou de ser reservado. Com efeito, ainda que, em tese, se considerasse a 

informação em causa como confidencial, a divulgação pública do referido preço nos termos 

em que ocorreu deixaria de justificar a sua proteção, conclusão que, aliás, reflete a doutrina 

da CADA. Veja-se, a este propósito, o Parecer da CADA n.º 284/2008, de 12 de novembro, 

em que se refere que “os segredos deixam de o ser (não estando daí em diante protegidos) 

quando são conhecidos fora da empresa a que se referem e de outros (como a Administração) 

que os conhecendo devam manter segredo em relação aos mesmos, ou quando perdem o 

seu valor económico”. Nestes termos, este elemento passa a estar acessível no presente 

relatório e na decisão final a adotar no âmbito do presente procedimento. 

Quanto à inexistência de indicadores, na Lei n.º 33/2016, que apontem no sentido de que o 

princípio da transparência de preços se aplicaria apenas aos novos preços do serviço de TDT 

– que é mencionada pela TVI –, refira-se que, como é do conhecimento público, a referida lei 

veio estabelecer (para o futuro) um novo quadro de princípios e critérios aplicável à prestação 

do serviço de TDT. Ora, estabelecendo este novo regime a necessidade de conformação dos 

preços praticados pela MEO aos novos princípios (incluindo o da transparência), é evidente 

que tal regime não é aplicável aos preços anteriormente acordados entre as partes, na medida 

em que, por um lado, a lei não tem efeitos retroativos e, por outro lado, os referidos preços 

não estavam sujeitos, sequer, ao novo enquadramento que, entretanto, passou a estar em 

vigor. 

                                                           

34 Disponível em https://dre.pt/home/-/dre/115552979/details/maximized.  

35 Veja-se, a título de exemplo, as notícias acessíveis em: https://ionline.sapo.pt/617736; 

https://www.cmjornal.pt/tv-media/detalhe/material-da-artv-custa-mais-de-16-milhoes-de-euros-por-ano e 

https://www.cmjornal.pt/tv-media/detalhe/parlamento-so-avalia-custos-da-tdt-em-2018 

https://dre.pt/home/-/dre/115552979/details/maximized
https://ionline.sapo.pt/617736
https://www.cmjornal.pt/tv-media/detalhe/material-da-artv-custa-mais-de-16-milhoes-de-euros-por-ano
https://www.cmjornal.pt/tv-media/detalhe/parlamento-so-avalia-custos-da-tdt-em-2018
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Dito isto, tendo a MEO e os operadores logrado acordar os “novos” preços a praticar após a 

entrada em vigor da Lei n.º 33/2016, veio a SIC pedir o acesso integral aos contratos de 

prestação do serviço de transporte e difusão do sinal de TDT associado à exploração do MUX 

A celebrados, entre a MEO e a RTP, e entre aquela e a TVI, após o início de vigência da 

citada Lei – ou, melhor dizendo, aos Aditamentos aos referidos contratos –, que estavam na 

posse da ANACOM.  

E foi neste contexto que, como a TVI bem sabe, reconhecendo o seu direito de acesso e tendo 

presente o enquadramento legal aplicável ao direito de informação, a ANACOM diligenciou 

no sentido de garantir a disponibilização, de forma conjunta e simultânea, aos operadores de 

televisão que o requereram – em concreto, à RTP, à SIC e à TVI –, de cópia integral dos 

Aditamentos aos referidos contratos, permitindo assim concluir pela inexistência, no momento 

atual, de indícios de falta de transparência dos preços. 

Princípio da não discriminação 

As alegações da SIC, de que “existe uma clara violação do princípio da não discriminação 

(…) em detrimento dos demais operadores privados distribuídos na plataforma TDT” e de que 

“as vantagens associadas a uma gestão mais eficiente do espectro terem[iam] beneficiado 

única e exclusivamente o operador público RTP, com a inerente redução do preço cobrado 

por canal”, não têm qualquer fundamento.  

Neste contexto, a ANACOM começa por relembrar a SIC de que foi o próprio Governo que 

veio impor as novas reservas de capacidade no MUX A, tendo justificado essa opção no 

preâmbulo da RCM n.º 37-C/2016, nos seguintes termos: 

“(…) após realizados estudos e testes sobre a capacidade da rede por parte do operador de 

distribuição responsável pela seleção e agregação de serviços de programas, verificou-se que a 

capacidade no Multiplexer A permite atualmente nove serviços de programas em Standard 

Definition Television (SDTV), respeitando as normas técnicas definidas no concurso público para 

a utilização de frequências de âmbito nacional para o serviço de radiodifusão televisiva digital 

terrestre, bem como o contratualizado sobre requisitos técnicos entre o operador da rede e os 

operadores de televisão que já emitem na televisão digital terrestre” e “ Perante a reduzida oferta 

de conteúdos que hoje se verifica, abre-se agora a possibilidade de atribuir quatro novos serviços 

de programas, sendo a opção do Governo que esses quatro novos serviços de programas sejam 

repartidos entre o operador de serviço público e operadores privados, de modo a assegurar não 

só uma maior quantidade de conteúdos, mas também uma maior diversidade de programação” 

(sublinhados nossos). 
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Isto significa que a inclusão no MUX A de quatro novos serviços de programas só se mostrou 

possível tendo em conta a capacidade nele disponível, através de solução técnica 

previamente estudada. Foram, por isso, motivos de ordem técnica e a necessidade de dar 

cumprimento ao estipulado na Lei e na RCM n.º 37-C/2016 que levaram a MEO a propor a 

solução cuja legalidade a SIC coloca agora em causa. Note-se que, caso não seja 

implementada a solução adotada, não será tecnicamente possível acomodar os quatro novos 

serviços de programas determinada pelo Governo.  

Esta Autoridade esclarece, assim, que a partilha de funcionalidades entre os canais da RTP 

se trata de uma questão meramente técnica, traduzida na possibilidade de integração de um 

serviço de teletexto comum aos vários canais de um mesmo operador, atenta a capacidade 

limitada e finita do MUX A. A questão da partilha do serviço de teletexto entre os serviços de 

programas televisivos da RTP não se mostra exequível no caso da SIC e da TVI, uma vez 

que cada uma destas disponibiliza apenas um serviço de programas, não havendo, assim, 

possibilidade de partilha do teletexto. Nestes termos, a alegada discriminação invocada pela 

SIC não colhe, uma vez que a oferta dos operadores é distinta, não sendo por isso possível 

aplicar a mesma solução. 

Esclarece-se que no contexto da reafectação da capacidade no MUX A, a MEO referiu, na 

sua carta de 13 de julho de 2016, que em relação ao Teletexto não considerou “a adição de 

novos serviços de Teletexto, associados aos novos canais de TV, prevendo-se a manutenção 

do transporte dos 3 serviços de Teletexto atualmente utilizados (RTP, SIC e TVI): 

  Os novos canais considerados não têm serviços de Teletexto específico;  

  Se necessário, os novos canais podem partilhar o serviço de Teletexto associado ao 

canal já existente do mesmo Operador (por exemplo, RTP3 partilha o Teletexto da 

RTP);  

 Este modelo permite também suportar Legendagem para deficientes auditivos pelos 

vários canais em simultâneo, desde que sejam utilizadas páginas de Teletexto 

diferentes consoante o canal”. 

Ou seja, a não discriminação, neste contexto, é avaliada operador a operador (a opção foi 

manter constante a capacidade do teletexto que era utilizada por cada operador), e não canal 

a canal, uma vez que a informação disponível no teletexto da SIC, da TVI e da RTP é distinta. 

Assim, enquanto a partilha do serviço de teletexto entre os vários canais (e.g., RTP1, RTP2, 
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RTP3 e RTP Memória) de um dado operador (RTP) é possível, já a partilha deste serviço de 

teletexto entre diferentes operadores, com diferentes conteúdos ou grelha, não é exequível. 

Na eventualidade de a SIC, a TVI e a RTP pretenderem partilhar entre si um único serviço de 

teletexto, comum a todos os canais dos diferentes operadores de televisão, sendo 

tecnicamente possível, seria necessário definir o modelo de teletexto e o conteúdo que seria 

partilhado, bem como um conjunto de princípios, com a concordância de todos os operadores 

de televisão envolvidos e, naturalmente, da própria MEO.  

A questão não está relacionada, portanto, com uma gestão mais eficiente do espectro em 

benefício única e exclusivamente do operador público RTP, como a SIC refere, mas sim na 

limitação que foi imposta à RTP de ter o mesmo teletexto em todos os seus canais, por forma 

a poder ser dado cumprimento às reservas de capacidade previstas na Lei e na RCM 

n.º 37-C/2016. 

A solução encontrada pela MEO para acomodar os canais previstos na RCM n.º 37-C/2016 

traduziu-se, assim, na redução da capacidade média de ocupação por canal da RTP, que tem 

vários canais na TDT e cuja informação (idêntica) utiliza a mesma capacidade que o teletexto 

da SIC e o da TVI.  

Face ao exposto, conclui-se que a solução de ordem técnica encontrada pela MEO não põe 

a RTP numa situação de vantagem (ilegítima) face aos demais operadores televisivos, pelo 

que o argumento da SIC – de que essa solução configura uma manifesta violação do princípio 

de não discriminação –, não colhe. 

No tocante aos comentários da TVI, assinala-se que na Tabela 2 do SPD são indicados os 

preços por Mbps praticados e a capacidade por canal acordada entre a MEO e os operadores 

de televisão (discriminada por canal), com exceção dos dados relativos ao Canal Parlamento 

– por não se tratar de um serviço de programas, conforme foi atrás mencionado. Assim sendo, 

não se vislumbra em que medida os valores por Mbps constantes da Tabela 2 desmentem de 

alguma forma as conclusões da ANACOM quanto à existência um preço por Mbps “idêntico” 

para a RTP, para a SIC e para a TVI. De facto, verifica-se (com arredondamentos) uma 

diferença de 13,6 euros no preço anual por Mbps praticado com a TVI e com a SIC, face ao 

praticado com a RTP1, com a RTP2, com a RTP3 e com a RTP Memória, o que representa 

uma diferença de 0,001% (por sinal, inferior para a TVI e para a SIC). 



  

 

- VERSÃO PÚBLICA -
  53/119 

 

3.3. Os princípios aplicáveis aos preços do serviço de TDT: orientação dos preços 

para os custos, tendo como base o espaço efetivamente ocupado por cada canal 

Quanto ao princípio de orientação dos preços para os custos, tendo em conta a capacidade 

efetivamente ocupada, a MEO começa por referir que a análise conduzida pela ANACOM 

subestima as margens negativas incorridas com a prestação do serviço de TDT, carecendo 

de correções, quer ao nível da informação de base e das estimativas realizadas, quer ao nível 

dos pressupostos metodológicos adotados. 

Refere que os valores expressos na Tabela 3 do SPD da ANACOM, onde se encontram 

identificados os custos, proveitos e margens do serviço de TDT suportados por si de 2010 a 

2017, não retratam as versões finais dos resultados do serviço de TDT apurados pelo seu 

Sistema de Contabilidade Analítica (“SCA”) e que foram objeto de declaração de 

conformidade por parte da ANACOM, mas sim versões iniciais ou intermédias dos resultados 

do SCA da MEO. Na Tabela 2 abaixo reproduzida, a MEO apresenta os valores que afirma 

corresponderem aos valores finais dos custos, proveitos e margens do serviço de TDT de 

2008 e 2017.  

Tabela 2.  Custos, proveitos e margem do serviço de TDT 

[IIC] 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Custos anuais           

Proveitos anuais (inclui 
canal Parlamento) 

          

Margem anual           

Margem acumulada           

[FIC] 

Unidade: milhares de euros 

A empresa salienta que, apesar de só ter iniciado a prestação do serviço de TDT em 2010, 

durante os anos de 2008 e 2009 já havia incorrido em custos com este serviço, resultantes 

dos investimentos que teve de realizar e de todas as operações que teve de concretizar com 

vista ao lançamento desta plataforma e tal como era exigido nos documentos do concurso 

TDT.  

Neste sentido, refere que os custos incorridos nos anos de 2008 e de 2009 não podem ser 

desconsiderados numa análise da margem global do serviço de TDT. 
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De acordo com a MEO, o valor da margem acumulada até 2017 com a prestação deste 

serviço, é inferior ao que foi reportado pela ANACOM no seu SPD [IIC]         confidencial 

confidencial confidencial confidencial confidencial confidenci [FIC]. 

No que diz respeito à análise realizada pela ANACOM para efeitos de avaliação dos preços 

tendo em conta o princípio de orientação para os custos, nomeadamente o facto de dever ser 

tido em consideração o espaço efetivamente ocupado por cada serviço de programas de 

televisão, nos termos da Lei n.º 33/2016, a MEO sublinha que, na metodologia subjacente ao 

apuramento dos resultados do SCA da MEO, que servem de base a esta avaliação, existe um 

aspecto que enviesa significativamente os resultados obtidos por esta Autoridade. 

Assentando os resultados do SCA da MEO num modelo de custeio de custos históricos, parte 

dos custos anuais alocados a um determinado produto, incluindo o serviço de TDT, resultam 

dos montantes de amortizações e de custo de capital apurados para o ano em questão, 

respeitantes a investimentos realizados em anos anteriores.  

Estes valores são, segundo a MEO, movimentos meramente contabilísticos, que pretendem 

representar a desvalorização possível a que o imobilizado está sujeito, fruto do desgaste, 

obsolescência ou diminuição da sua vida útil, não constituindo despesas efetivas do ano 

(cash-out). 

Segundo a MEO, a ANACOM avaliou os preços da TDT tendo por base os resultados anuais 

do SCA da MEO e a alocação da capacidade do MUX A à MEO e aos operadores de televisão, 

expressa na Tabela 4 do SPD, a qual apresenta variações significativas ao longo do tempo. 

Assim, se se atender a que a maioria dos investimentos realizados para a prestação deste 

serviço foram efetuados tendo por base uma determinada realidade, então a sua recuperação 

não pode ser efetuada por via da afetação das amortizações e custo de capital ao abrigo de 

uma outra realidade totalmente distinta, conforme foi efetuado pela ANACOM. 

Tendo presente que a maior parte dos investimentos da empresa foi realizada no início da 

prestação do serviço, tendo em conta um determinado enquadramento – de alocação das 

capacidades do MUX A para a definição dos preços de TDT –, a MEO entende que a alteração 

significativa desse enquadramento, nomeadamente a partir de 2016, compromete de forma 

decisiva a recuperação daqueles investimentos. 
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Este constitui um facto que, segundo a empresa, coloca fortemente em causa a previsibilidade 

da recuperação dos investimentos por si realizados, abalando de forma incontestável os 

pressupostos que determinaram a sua participação no concurso TDT. 

A MEO defende que a forma de obviar a este enviesamento da metodologia seguida pela 

ANACOM passa por realizar uma análise dos custos do serviço de TDT, e da sua aderência 

aos respetivos proveitos, numa ótica de business plan, através do cálculo do NPV (Net 

Present Value) do serviço, tendo em consideração que a alocação do investimento, entre a 

MEO e os operadores de televisão, é realizada de acordo com a alocação da capacidade do 

MUX A à data em que os investimentos foram realizados. 

De forma a realizar este exercício, a MEO apresenta na Tabela 3 abaixo reproduzida o OPEX36 

e o CAPEX37 anuais por si incorridos com a prestação do serviço de TDT de 2008 a 2017, 

assim como as respetivas amortizações, e a repartição desses valores entre si e os 

operadores de televisão tendo em consideração a alocação das capacidades do MUX A 

constantes da Tabela 5 do SPD. 

Segundo a MEO, esta tabela contém também uma estimativa dos valores de OPEX e das 

amortizações de 2018 a 2023 (ano em caducará o DUF TDT de que é titular) associados ao 

serviço de TDT. Assumiu aquela empresa como pressuposto que não irá realizar quaisquer 

investimentos adicionais no serviço de TDT a partir do ano 2017. 

                                                           

36 Operational Expenditure – custos operacionais. 

37 Capital Expenditure – custos de capital ou investimento em bens de capital. 



  

 

- VERSÃO PÚBLICA -
  56/119 

 

Tabela 3. OPEX e CAPEX anuais incorridos pela MEO com a prestação do serviço de TDT de 2008 a 2017, 

respetivas amortizações, e a repartição desses valores entre a MEO e os operadores de televisão 

tendo em consideração a alocação das capacidades do MUX A constantes da Tabela 5 do SPD 

[IIC] 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

OPEX anual                 

Atribuível aos OPS TV                 

Atribuível à MEO                 

CAPEX anual                 

Atribuível aos OPS TV                 

Atribuível à MEO                 

Amortizações anuais                 

Atribuível aos OPS TV                 

Atribuível à MEO                 

[FIC] 

Unidade: milhares de euros. 

Com esta desagregação é possível, segundo a MEO, incorporar os respetivos proveitos de 

forma a ter o business plan do serviço de TDT decomposto entre a parte alocada aos 

operadores de televisão e a parte alocada a si, de modo a aferir a adequabilidade dos preços 

praticados aos operadores de televisão. 

Assim, a empresa refere que, caso se mantenham até 2023 os proveitos obtidos em 2017, o 

NPV do projeto alocado aos atuais operadores de televisão (considerando um custo médio 

ponderado do capital de 9,06%) é [IIC]                          [FIC] milhões de euros, conforme 

detalhe apresentado na Tabela 4. 
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Tabela 4. Business plan do serviço de TDT na parte alocada aos operadores de televisão  

[IIC] 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Proveitos                 

OPEX                 

EBITDA                 

EBIT                 

Imposto – IRC                 

Resultado Líquido                 

Cash-Flow de 
Exploração (RL + 
Amortiz.) 

                

Cash-Flow Total 
(Explor. + Invest.) 

                

NPV (VAL)                 

IIR (TIR)                 

[FIC]  

Unidade: milhares de euros 

No que respeita ao business plan do serviço de TDT alocado à MEO, e no pressuposto de 

que se mantenha a contratação do serviço por parte da ARTV até 2023 pelo preço anual atual 

de 420 mil euros, o NPV apurado pela MEO é [IIC]                              [FIC] milhões de euros, 

conforme ilustrado na Tabela 5. 

Tabela 5. Business plan do serviço de TDT na parte alocada à MEO 

[IIC] 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Proveitos 0 0 0 0 0 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 

OPEX                 

EBITDA                 

EBIT                 

Imposto – IRC                 

Resultado Líquido                 

Cash-Flow de 
Exploração (RL + 
Amortiz.) 

                

Cash-Flow Total 
(Explor. + Invest.) 

                

NPV (VAL)                 

IIR (TIR)                 

[FIC]  

Unidade: milhares de euros 
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A MEO refere que, assim sendo, e ao contrário do concluído pela ANACOM, a manterem-se 

os proveitos atuais e a evolução dos custos que estima até 2023, e considerando a afetação 

dos custos (a si e aos atuais operadores de televisão) nos moldes apresentados pela 

ANACOM nas Tabelas 4 e 5 do SPD, o serviço de TDT não apresentará uma rentabilidade 

positiva até 2023, nem de uma forma global, nem tão pouco na componente atribuível aos 

operadores de televisão. 

Neste contexto, considera que uma redução dos preços do serviço de TDT (qualquer que 

seja), conforme preconizado pela ANACOM no SPD, só irá agravar ainda mais a rentabilidade 

negativa do projeto TDT, o que afirma ser completamente inaceitável e gravemente lesivo 

para a sua esfera.  

Para além do supra exposto, sobre aspectos metodológicos de determinação de custos e de 

margens, a MEO salienta ainda o seguinte, relativamente à alocação de capacidade:  

a) A alocação de capacidade no período anterior à entrada em vigor da Lei n.º 33/2016 já 

foi suficientemente discutida anteriormente, pelo que remete para os comentários 

apresentados na sua pronúncia, de 21 de setembro de 2015, à audiência prévia e ao 

procedimento geral de consulta relativo ao sentido provável de decisão sobre as 

conclusões da investigação aprofundada aos custos e proveitos do serviço de TDT e ao 

sentido provável de decisão sobre o mercado grossista de teledifusão para a entrega de 

conteúdos a utilizadores finais (ambos aprovados por deliberação da ANACOM de 

22.07.2015), na sequência dos quais veio a ser adotada a deliberação relativa à “Decisão 

final sobre as conclusões da investigação aprofundada aos custos e proveitos do serviço 

de TDT prestado pela MEO”, de 17.11.2015. Em todo o caso, considera que a obrigação 

de reserva de capacidade no MUX A para o 5.º canal e para o canal HD partilhado só 

cessou com a entrada em vigor da RCM n.º 37-C/2016, pelo que afirma não aceitar 

qualquer alocação de capacidade relativamente a espaço de que não pôde legitimamente 

dispor nem explorar. 

b) Após a entrada em vigor da RCM n.º 37-C/2016 e da Lei n.º 33/2016, a conclusão é a 

mesma, referindo a empresa que continuam a existir substanciais obrigações de reserva 

de capacidade. A MEO afirma não ter liberdade para gerir e utilizar a capacidade 

disponível no MUX A, defendendo que não pode manifestamente ser onerada com os 

custos referentes à capacidade não ocupada. De resto, considera que a norma da Lei n.º 

33/2016 que, no entender da ANACOM, imputa os custos com a capacidade não ocupada 
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totalmente à MEO, levanta sérias reservas de constitucionalidade, que refere que não 

deixarão de ser oportunamente suscitadas pela empresa. 

A TVI refere que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016, o preço a 

praticar pelo serviço de TDT deve ainda obedecer ao “princípio da orientação para os custos, 

[tendo] como base o espaço efetivamente ocupado”. 

Acrescenta que teve oportunidade de manifestar, perante a ANACOM, a sua preocupação 

sobre a necessidade de os preços cobrados pela MEO não serem excessivos e serem 

ajustados à capacidade de rede efetivamente utilizada. 

E relembra que impugnou judicialmente a “Decisão final sobre as conclusões da investigação 

aprofundada aos custos e proveitos do serviço de TDT prestado pela MEO”, aprovada por 

deliberação da ANACOM de 17 de novembro de 201538, por entender que este ato tinha (e 

tem) efeitos lesivos para a TVI, nomeadamente, por a fazer incorrer em custos adicionais 

injustificados pelo serviço de TDT. 

Do ponto de vista da TVI, não teria sido necessário que fosse a lei a impor obrigações que o 

regulador sectorial tinha capacidade e, na sua opinião, motivo para aplicar anteriormente, de 

modo a evitar a prática de preços excessivos cobrados, em parte, por serviços não prestados. 

Ultrapassada essa questão, para a TVI interessa agora garantir que estes princípios da 

orientação dos preços para os custos e da utilização efetiva da capacidade sejam aplicados 

de forma adequada. 

A empresa entende que a forma como o princípio da orientação dos preços para os custos 

está a ser aplicado pela ANACOM não conduz a uma verdadeira orientação dos preços do 

serviço de TDT para o custo da sua produção, sendo antes tributária de uma metodologia que 

apelida de “orientação de cobertura dos custos do serviço pelos seus proveitos efetivos”. 

Com efeito, a TVI alega que o serviço de TDT produz uma capacidade de rede que não é 

utilizada na sua totalidade, por razões que são estranhas a este operador de televisão e aos 

demais clientes do serviço, entendendo que estes não devem ser compelidos a subsidiar – 

pagando pelo serviço de TDT um preço desrazoavelmente superior ao custo da sua prestação 

– uma operação que é ineficiente, pelo facto de nem toda a capacidade de rede produzida 

                                                           

38 Que corre termos junto Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, Unidade Orgânica 3, 

Processo n.º 283/16.4BESNT. 
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estar a ser comercializada. Considera ainda que o risco de a capacidade de rede não estar a 

ser totalmente vendida é um risco próprio do prestador do serviço de TDT, não dos seus 

clientes, logo o valor relevante para aferir se o preço cobrado pelo serviço de TDT está, ou 

não, orientado para os custos da sua produção deve ser apurado a partir dos que se poderiam 

obter se toda a capacidade instalada (cuja produção gerou os custos incorridos) fosse 

vendida, e não dos proveitos efetivamente obtidos. A TVI entende que, de outra forma, se 

estará a imputar indiretamente aos clientes do serviço de TDT o risco comercial da operação 

do prestador do serviço de TDT, que pertence aos sócios do prestador e não aos seus 

clientes. 

No que diz respeito ao princípio da utilização efetiva, a TVI tem uma discordância de fundo 

sobre a forma como a ANACOM tem vindo a imputar aos clientes do serviço de TDT custos 

sobre uma largura de banda que estes efetivamente não utilizam. A empresa esclarece que 

nunca esteve obrigada a emitir em HD, nem a ter serviços interativos, entendendo, por isso, 

que não deve ser obrigada a pagar pela distribuição do serviço de TDT na parte em que não 

os utiliza. Espera, por isso, que, a partir da entrada em vigor da Lei n.º 33/2016, essa situação, 

a seu ver injusta e incompreensível, cesse39.  

A TVI não tece comentários adicionais sobre esta matéria, alegando que os dados 

necessários para o efeito foram considerados confidenciais pela ANACOM no SPD. 

Entendimento da ANACOM 

Em relação à informação que serviu de base às estimativas realizadas (e apresentadas no 

SPD) refira-se que: 

a) Até 2013, inclusive, a MEO não remetia, no âmbito do SCA, demonstrações de resultados 

autónomas relativas ao produto TDT. Assim, os dados utilizados pela ANACOM no SPD 

para o período entre 2010 e 2013 resultaram da informação transmitida pela MEO através 

de carta de 21 de setembro de 2015, i.e., após as reformulações aos SCA até 2013 – 

informação essa que foi tida como boa na análise do SPD. Também se considerou, para 

2014, o valor que consta da referida carta (confirmando-se que este valor foi objeto de 

reformulação posterior, na sequência da respetiva auditoria ao SCA).  

                                                           

39 Sem conceder no que diz respeito aos montantes pagos indevidamente em momento anterior, situação cuja 

resolução aguarda uma decisão judicial. 
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b) Os valores utilizados no SPD para os anos 2015 e 2016 são idênticos aos valores do SCA 

reformulado e auditado, entretanto apresentados pela MEO. 

c) O valor utilizado no SPD para 2017 foi baseado no valor do SCA de 2016, ao qual foi 

aplicada a variação prevista pela MEO para os custos entre 2016 e 2017 identificados na 

carta de 21 de setembro de 2015.  

De qualquer forma, sem que se altere a conclusão do SPD de que não há quaisquer indícios 

de incumprimento do princípio da orientação para os custos dos preços acordados no âmbito 

dos Aditamentos aos contratos, a ANACOM considerará, na decisão final, os valores agora 

apresentados pela MEO e que se confirma que correspondem aos valores reformulados do 

SCA. 

Adotando os valores reportados pela MEO, e tendo em conta a alocação da capacidade que 

detalhadamente se explicou no SPD, estima-se que a margem acumulada da MEO relativa 

ao serviço de TDT em 2017 seja negativa, no valor de [IIC]          [FIC] milhões de euros (cfr. 

Tabela 6).  

Tabela 6. Custos, proveitos e margem do serviço de TDT, tendo em conta a alocação da capacidade  

[IIC] 

Rubricas 2008-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Custos anuais         

Atribuíveis aos Op. TV         

Atribuíveis à MEO         

Proveitos anuais         

Atribuíveis aos Op. TV         

Atribuíveis à ARTVa 0 0 0 420 420 420 420 420 

Margem         

Margem acumulada         

[FIC] 

Unidade: milhares de euros 
a As emissões a ARTV iniciaram-se em 2013. Nota: os custos anuais em 2010 incluem, para além dos custos relativos a 2010, 
os custos agora reportados relativos a 2008 e 2009.  

Tendo em conta os custos da MEO até 2023 (estimados pela ANACOM para o período entre 

2018 e 202340), os preços acordados entre a MEO e os operadores de televisão conforme 

                                                           

40 A ANACOM aplicou a evolução anual dos custos prevista pela MEO para os mesmos anos (na sua carta de 21 

de setembro de 2015) ao valor dos custos do SCA da MEO referentes a 2017, ainda não auditados. 
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aditamentos aos contratos (que se encontram a ser praticados), e tudo o resto constante, 

prevê-se que a MEO consiga anular a margem negativa acumulada em 2020, i.e., antes de 

2023 (ano em que caducará o DUF TDT de que é titular41). 

Quanto à metodologia, refira-se que, independentemente da abordagem que se tenha (i.e., 

quer seja uma análise ano a ano – tendo em conta as margens obtidas nos anos anteriores – 

ou uma análise do VAL42), a conclusão é a de que, nas condições atuais, não há quaisquer 

indícios de incumprimento do princípio da orientação dos preços (acordados no âmbito dos 

Aditamentos aos contratos) para os custos. 

Sem prejuízo, refira-se que o exercício de cálculo do VAL efetuado pela MEO suscita, entre 

outros, os seguintes comentários: 

a) Não é percetível a razão pela qual os custos operacionais (OPEX) identificados pela MEO 

aumentam 30% entre 2017 e 2018, sendo replicado para os anos subsequentes o valor 

de 2018, nomeadamente tendo em conta a trajetória descendente que os custos de OPEX 

têm vido a apresentar nos últimos anos. 

b) A repartição entre as amortizações anuais atribuíveis aos operadores de televisão e à 

MEO não tem em consideração a alocação das capacidades do MUX A constantes da 

Tabela 5 do SPD, ao contrário do que sucede com o OPEX e com o CAPEX. 

c) A análise do VAL é aplicada na avaliação de projetos, numa ótica de tesouraria e 

incremental. Ainda que a MEO faça o exercício de transformar os movimentos 

contabilísticos do SCA (i.e., proveitos e custos) em fluxos de tesouraria (recebimentos e 

pagamentos), não utiliza apenas os fluxos de tesouraria incrementais efetivamente 

atribuíveis ao projeto. Neste sentido, é discutível que nesta análise de VAL a partir dos 

dados do SCA devam ser incorporados, por exemplo, os custos comuns e, em particular, 

os custos de curtailment43. 

                                                           

41 Nos termos do número 15 do DUF TDT, sem prejuízo de eventual renovação nos termos da LCE. 

42 Valor atualizado líquido. 

43 A aplicação da lógica de análise incremental à separação de fluxos financeiros determina que devem ser 

imputados ao projeto de investimento os fluxos financeiros correspondentes à diferença entre os fluxos totais 

previstos para a empresa com projeto e para a empresa sem projeto. 

Reconhece-se, no entanto, que a utilização de recursos já existentes na empresa – e que, portanto, não geram 

um fluxo financeiro diretamente imputado ao projeto pela lógica incremental – deve constituir um custo atribuído 
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Além do mais, teria sido conseguida uma melhor avaliação da compatibilidade dos dados 

apresentados no exercício de cálculo do VAL efetuado pela MEO com os resultados do SCA, 

caso a MEO tivesse apresentado um maior nível de detalhe, à semelhança do detalhe que 

apresentou na carta de 21 de setembro de 2015 em resposta às consultas públicas relativas 

aos sentidos prováveis de decisão sobre as conclusões da investigação aprofundada aos 

custos e proveitos da TDT e sobre o mercado grossista de teledifusão para a entrega de 

conteúdos a utilizadores finais. De facto, nessa pronúncia, a MEO apresentou um detalhe que 

permitia uma melhor avaliação sobre as estimativas apresentadas e a sua compatibilidade 

com os resultados do SCA44. Não obstante, a ANACOM utiliza os dados apresentados pela 

MEO. 

Ainda assim, partindo dos valores apresentados na pronúncia da MEO e: 

a) corrigindo a estimativa dos custos operacionais para os anos 2018 a 2023, de modo a 

que sejam idênticos aos do último ano em que existem resultados do SCA (2017) e 

mantendo-os estáveis nos anos 2018 a 2023; 

b) ajustando os custos operacionais entre 2008 e 2017, no sentido de eliminar os custos de 

curtailment, obtidos diretamente das demonstrações de resultados autónomas relativas 

ao produto TDT ou de estimativas para os anos em que estas demonstrações de 

resultados autónomas não existem; e 

                                                           

ao projeto, desde que o recurso que lhe está associado tenha uma utilização alternativa, isto é, desde que exista 

um efetivo custo de oportunidade mensurável. 

Assim, a inclusão de despesas gerais fixas, como custos do projeto, deve acontecer apenas quando há utilização 

efetiva (total ou parcial), no projeto, dos recursos associados e dela resultem fluxos financeiros ou quando dessa 

utilização resulte um custo de oportunidade. 

No entender da ANACOM, a inclusão da globalidade dos custos comuns considerados no SCA no exercício de 

cálculo do VAL do projeto da TDT, não garante uma aplicação rigorosa dos princípios de análise 

económico-financeira de projetos.  

A título de exemplo refira-se que uma parte significativa de custos comuns reportados em SCA são relativos a 

responsabilidade com benefícios de reforma (curtailment), isto é, resultam de um fluxo financeiro que ocorreria 

independentemente da decisão de investimento e que não constitui um custo de oportunidade em resultado 

imputável ao projeto. 

44 Nomeadamente:  

a) A repartição das amortizações entre i) “Bens específicos da TDT (amortizações do CAPEX)” e ii) “Bens não 

específicos da TDT e Outros”. 

b) Eventuais provisões e custo de capital. 
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c) corrigindo a repartição entre as amortizações anuais atribuíveis aos operadores de 

televisão e à MEO tendo em conta a alocação das capacidades do MUX A constantes da 

Tabela 5 do SPD; 

obtém-se a seguinte estimativa dos valores de OPEX e das amortizações associados ao 

serviço de TDT, até 2023: 

Tabela 7. Estimativa do OPEX e CAPEX anuais incorridos pela MEO com a prestação do serviço de TDT, 

respetivas amortizações, e a repartição desses valores entre a MEO e os operadores de televisão 

tendo em consideração a alocação das capacidades do MUX A constantes da Tabela 5 do SPD 

[IIC] 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

OPEX anual                 

Custos de curtailment                 

OPEX anual sem 
custos de curtailment 

                

Atribuível aos OPS TV                 

Atribuível à MEO                 

CAPEX anual                 

Atribuível aos OPS TV                 

Atribuível à MEO                 

Amortizações anuais                 

Atribuível aos OPS TV                 

Atribuível à MEO                 

[FIC] 

Unidade: milhares de euros. 

Caso se mantivessem até 2023 os preços acordados nos Aditamentos aos contratos, e sem 

considerar a entrada de novos canais, o VAL do projeto alocado aos operadores de televisão 

(considerando um custo médio ponderado do capital de 9,06%) é ligeiramente negativo45 em 

[IIC]       [FIC] mil euros. Acresce que, sendo entendimento da ANACOM que a MEO receberá 

ainda o valor de [IIC]     [FIC] milhões de euros por compensação relativa aos custos 

suportados pela alteração dos canais 61, 64 e 67 na sequência da decisão da ANACOM, de 

16 de dezembro de 2010, de afetar a faixa 790-862 MHz (faixa dos 800 MHz) para serviços 

de comunicações eletrónicas, caso esse valor seja, por hipótese, recebido em 2019, o VAL 

do projeto alocado aos operadores de televisão passaria a ser ligeiramente positivo em [IIC] 

conf [FIC] mil euros, conforme detalhe apresentado na Tabela 8. 

                                                           

45 De qualquer modo, um VAL negativo não significa necessariamente que o projeto seja não rentável, 

nomeadamente quando a TIR (taxa interna de rentabilidade) correspondente for elevada. 
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Tabela 8. Business plan do serviço de TDT na parte alocada aos operadores de televisão – estimativa 

ANACOM  

[IIC] 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Proveitos                 

OPEX                 

EBITDA                 

EBIT                 

Imposto – IRC                 

Resultado Líquido                 

Cash-Flow de Expl.                 

Cash-Flow Total                 

NPV (VAL)                 

TIR                 

[FIC]  

Unidade: milhares de euros 

Assinala-se que as estimativas supra indicadas não podem ser entendidas como absolutas e 

finais, visto que são calculadas com base em certos pressupostos e revestem caráter 

previsional. Não obstante, são relevantes para efeitos de raciocínio para avaliação do 

cumprimento do princípio de orientação dos preços para os custos.  

Quanto aos comentários da MEO relativos à alocação de capacidade, importa clarificar que 

estão em causa dois momentos temporais distintos, com diferentes enquadramentos, a saber: 

(i) o enquadramento aplicável antes da vigência da Lei n.º 33/2016 e (ii) o enquadramento 

aplicável após a entrada em vigor daquele diploma.  

Assim, quanto à afirmação da empresa de que não aceita qualquer alocação de capacidade 

relativamente a espaço de que não pôde legitimamente dispor nem explorar, no contexto 

anterior à entrada em vigor da Lei n.º 33/2016, realça-se que, como a própria reconhece, o 

tema já foi amplamente discutido, designadamente aquando da consulta sobre as conclusões 

da investigação aos custos e proveitos da TDT, pelo que esta Autoridade remete para as suas 

conclusões sobre a matéria, nomeadamente para o relatório e decisão final aprovados na 

decorrência da referida consulta pública, que a empresa não impugnou.  

No que respeita especificamente às observações da MEO sobre a eventual 

inconstitucionalidade da oneração com os custos referentes à capacidade não ocupada 

decorrente do regime da Lei n.º 33/2016, considera-se que esta deverá ser debatida em sede 

própria, por não ser esta Autoridade a entidade competente para o efeito. Por outro lado, e ao 
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contrário do que a MEO parece vir defender, a imputação dos custos à MEO com a 

capacidade não ocupada não decorre de um “entendimento da ANACOM”. É a Lei n.º 33/2016 

que, sem qualquer margem para dúvidas, estabelece este regime, o que pode também 

verificar-se através dos trabalhos preparatórios do correspondente processo legislativo – já 

anteriormente citados neste relatório –, que podem ser consultados para integrar o 

pensamento do legislador nesta matéria. Nesta medida, reitera-se que o objeto do SPD (e da 

decisão final que virá a ser adotada) tem apenas como objetivo exercer as competências 

previstas na Lei n.º 33/2016, estando a ANACOM, nesta sede, apenas a verificar o 

cumprimento dos princípios previstos naquele diploma. 

Em relação aos comentários da TVI sobre a forma como o princípio da orientação dos preços 

para os custos está a ser aplicado pela ANACOM, esclarece-se que, com a Lei n.º 33/2016, 

vertida no DUF TDT, o preço do serviço TDT praticado deve ter como base o espaço (ou, 

melhor dizendo, a capacidade) efetivamente ocupado(a) por cada serviço de programas de 

televisão. E foi isso que a ANACOM concretizou no SPD.  

A metodologia de avaliação do princípio de orientação dos preços para os custos proposta 

pela TVI não é razoável, porque, uma vez que já se imputam à MEO os custos com a 

capacidade não ocupada, não se pode imputar também um proveito fictício, que a MEO de 

facto não tem. A orientação dos preços para os custos é avaliada tendo em conta os proveitos 

que a MEO obtém dos operadores de televisão pelo serviço TDT e os custos associados a 

este serviço, tendo em conta a capacidade alocada aos operadores de televisão, nos termos 

constantes do SPD.  

No que respeita à situação anterior à entrada em vigor daquela lei, recorda-se que, como foi 

também já referido no SPD, para efeitos da avaliação dos preços tendo em conta o princípio 

de orientação para os custos, a ANACOM estimou os custos acumulados até 2016 (inclusive), 

considerando que os custos com a capacidade não ocupada foram imputados à MEO e aos 

diferentes operadores de televisão, nos termos que são explicados no exercício analítico 

constante da sua decisão de 17 de novembro de 2015, relativa às conclusões da investigação 

aprofundada aos custos e proveitos do serviço de TDT prestado pela MEO – que a TVI, aliás, 

refere ter impugnado. 

Neste contexto, esta temática encontra-se amplamente clarificada pela ANACOM, quer no 

âmbito daquela decisão e do SPD respeitante ao presente procedimento, quer no âmbito dos 

processos judiciais que se encontram em curso – sede própria para análise da matéria.  
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3.4. Os princípios aplicáveis aos preços do serviço de TDT: o limite do preço 

apresentado na proposta que venceu o concurso público 

A MEO considera injustificado o entendimento expresso pela ANACOM no ponto 2.2.3 do 

SPD, segundo o qual "o preço apresentado na proposta que venceu o respetivo concurso 

público" referido no n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016 não pode deixar de ser interpretado 

"no sentido de o legislador se referir ao preço por Mbps indicado no cenário variante da 

proposta que venceu o concurso." 

Referindo que, não obstante a ANACOM já conhecer em detalhe o seu entendimento sobre 

esta matéria46 – nunca tendo, de resto, mostrado oposição a este entendimento, até ao 

presente SPD –, a MEO entende dever recordar os elementos essenciais que permitem 

compreender cabalmente o contexto e o modo como se apresentou ao concurso TDT. 

Começa por assinalar, a este propósito, que o ponto A.1.1. do Capítulo III (Plano Económico-

Financeiro) do Caderno de Encargos requeria a “Descrição e caracterização dos serviços que 

os concorrentes se propõem disponibilizar, designadamente, aos operadores de televisão, 

respectivo tarifário e outras condições associadas à sua oferta” e que “Os concorrentes 

devem, em particular, apresentar o preço médio anual de disponibilização do serviço por 

Mbit/s nos primeiros 10 anos” (sublinhados da MEO).  

Acrescenta que o ponto 3.1. do capítulo II (Plano Técnico) do Caderno de Encargos referia 

que “As condições comerciais devem ser acordadas entre o operador de TDT e os operadores 

de televisão (…)”.  

Afirma que estes pontos suscitaram dúvidas à MEO, assim como, pelo menos, também à 

Vodafone, tendo esta última apresentado a 2 de abril de 2008 o seguinte pedido de 

esclarecimento: 

“2.1 – Qual o factor de remuneração de acesso ao sinal de transmissão para o Mux A? Será 

este associado à capacidade utilizada (Mbits) ou por canal a ser transmitido?”  

                                                           

46 A MEO remete, nomeadamente, para as suas pronúncias de 17 de maio de 2014 sobre o SPD aprovado pela 

ANACOM a 14 de março de 2014, relativo ao preço praticado pela então PT Comunicações, S.A. associado ao 

serviço de TDT, e de 21 de setembro de 2015, relativa aos projetos de decisão sobre (i) as conclusões da 

investigação aprofundada aos custos e proveitos do serviço de televisão digital terrestre prestado pela MEO e (ii) 

a definição dos mercados do produto e mercados geográficos, avaliação de PMS e imposição, manutenção, 

alteração ou supressão de obrigações regulamentares no mercado grossista de teledifusão para a entrega de 

conteúdos a utilizadores finais. 
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A MEO prossegue referindo que a ANACOM respondeu a este pedido a 15.04.2008, 

prestando o seguinte esclarecimento (sublinhado seu):  

“2.1 – Cabe ao operador de TDT definir e acordar com os operadores de televisão as 

condições comerciais da sua oferta, incluindo o factor de remuneração de acesso ao sinal de 

transmissão para o Multiplexer A, conforme aliás decorre do disposto nas páginas 11 (ponto 

3.1 do Plano Técnico) e 29 (ponto A.1.1. do Plano Económico-Financeiro) do Caderno de 

Encargos.  

Sem prejuízo, no âmbito do referido ponto A.1.1. (Caracterização da oferta), devem os 

concorrentes apresentar o preço médio anual de disponibilização do serviço por Mbit/s nos 

primeiros 10 anos”.  

Para a MEO ficou, assim, perfeitamente claro que tinha total liberdade comercial para definir 

e acordar com os operadores de televisão o tarifário e demais condições comerciais a aplicar 

à TDT, sendo que, adicionalmente, e sem prejuízo, deveria apresentar o preço médio anual 

de disponibilização do serviço por Mbps nos primeiros 10 anos.  

E esclarece que foi neste contexto que a MEO celebrou com a RTP, com a SIC e com a TVI 

os Memorandos de Entendimento (MoU) constantes da proposta apresentada, onde se 

acordaram os preços de referência para disponibilização do serviço de radiodifusão televisiva 

digital terrestre (no valor de [IIC]      [FIC] milhões de euros por ano e por canal de âmbito 

nacional, nos termos do cenário variante), tendo esses preços sido posteriormente revistos 

no âmbito dos contratos celebrados com os ditos operadores de televisão, ao abrigo do 

princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual das partes (passando a ascender 

a [IIC]          [FIC] milhões de euros por ano e por canal de âmbito nacional).  

Refere que, assim sendo, na proposta apresentada foi definido um tarifário para a TDT, que 

se traduzia na aplicação, a cada canal, de preços mensais por emissor, distintos em função 

da respetiva potência e da localização geográfica (Continente versus Regiões Autónomas), 

tendo sido apresentados os proveitos anuais a auferir por operador e por canal de televisão.  

Este tarifário, que definia preços anuais por operador e por canal de televisão, corporizava, 

segundo a MEO, a sua proposta económico-financeira, que, por sua vez, permitia garantir o 

equilíbrio económico-financeiro e gerar uma rentabilidade adequada para o projeto, mediante 

a obtenção de um proveito total anual (em ano cruzeiro) de cerca de [IIC]        [FIC] milhões 

de euros (cenário variante).  
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Acrescenta que, neste sentido, nas propostas base e variante por si apresentadas, os 

proveitos anuais a obter por cada canal de televisão, resultantes da valorização do parque 

médio de emissores (desagregado por potência e localização geográfica) aos preços mensais 

ali definidos, eram os seguintes: 

Tabela 9. Proveitos anuais devidos por cada canal de televisão previstos nas propostas base e variante 

[IIC] 

Canal 

Proposta base 
(MUX A stand-alone) 

Proposta variante 
(MUX A no caso de MEO vencer os 2 concursos) 

2009 2010 
2011 e seg 
(cruzeiro) 

2009 2010 
2011 e seg 
(cruzeiro) 

RTP       

RTP1       

RTP2       

RTP Açores       

RTP Madeira       

SIC       

TVI       

5.º Canal       

Total       

[FIC]  

Unidade: milhares de euros 

Nota-se que a MEO considerou que, em 2009, nada seria devido pela prestação do serviço, 

em 2010 seria devido o valor correspondente aos emissores instalados que permitiam cobrir 

99% da população do litoral do Continente e de 2011 em diante seria já devido o valor 

correspondente à cobertura de 100% da população. Considerou, adicionalmente, que o 

chamado “5.º canal” iniciaria a sua operação a 1 de janeiro de 2011. 

Para além dos elementos atrás descritos, a MEO refere que também era solicitada a 

apresentação do preço médio anual do serviço por Mbps nos primeiros 10 anos – mas, 

segundo a empresa, nenhum documento concursal fornecia indicações concretas sobre a 

metodologia de cálculo desse valor. Assim, argumenta que o preço por si apresentado na 

proposta para o cenário variante foi calculado através do rácio entre os proveitos totais anuais 

devidos pela prestação do serviço nos primeiros 10 anos (ou seja, de 2009 a 2018 inclusive), 

e a capacidade máxima teórica ponderada (em Mbps) dos emissores do MUX A, conforme 

ilustra na Tabela 10 (que se reproduz de seguida). 
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Tabela 10. Preço médio anual nos primeiros 10 anos (nas propostas base e variante) 

[IIC] 

Canal 

Proposta base (MUX A stand-alone) 
Proposta base (MUX A no caso de MEO vencer os 2 

concursos) 

2009 2010 
2011 e 

seg 
(cruzeiro) 

Total nos 
1.ºs 10 
anos 

(2009 a 
2018) 

Preço 
médio 

anual nos 
1.ºs 10 
anos 

2009 2010 
2011 e 

seg 
(cruzeiro) 

Total nos 
1.ºs 10 
anos 

(2009 a 
2018) 

Preço 
médio 

anual nos 
1.ºs 10 
anos 

RTP           

RTP1           

RTP2           

RTP Açores           

RTP Madeira           

SIC           

TVI           

5.º Canal           

Total           

Por Mbps(*)           

[FIC]  

Unidade: milhares de euros. 

(*) Considerando a capacidade máxima teórica ponderada do MUX A de 20,10 Mbps, resultante de 170 emissores no Continente 
com 19,91 Mbps de capacidade máxima teórica e de 16 emissores nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira com 22,12 
Mbps de capacidade máxima teórica. 

Assim, segundo a MEO, o preço médio anual de disponibilização do serviço por Mbps nos 

primeiros 10 anos por si indicado nas propostas apresentadas resultou de uma mera operação 

aritmética – para obter uma média –, tendo por base a capacidade máxima teórica do MUX A 

(no denominador), e considerando (no numerador) que nada seria devido pela prestação do 

serviço em 2009 (1.º ano) e que em 2010 (2.º ano) apenas seria devida uma parte; ou seja, e 

conforme adiante melhor se explicita, havia muita capacidade incluída no denominador da 

fração que não tinha qualquer proveito associado no numerador, o que diminuía o resultado 

da operação aritmética.  

No entanto, como entende resultar inequivocamente da sua proposta, designadamente dos 

tarifários já descritos e dos MoU celebrados com todos os operadores de televisão, nunca 

considerou – e entende que nem o concurso público em questão o pressupunha –, que estes 

valores por Mbps corresponderiam ao preço final a aplicar a cada canal de televisão, 

nomeadamente, porque: 
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a) Seria totalmente irracional concluir desta forma, uma vez que, caso o preço apresentado 

por Mbps fosse considerado o tarifário subjacente à sua proposta, o produto dos Mbps 

ocupados pelo preço por Mbps (em ano cruzeiro ou médio dos primeiros 10 anos) não 

permitiria obter o proveito anual que viabilizava o projeto (vide Tabela 16).  

b) Se o preço médio anual por Mbps nos primeiros 10 anos fosse considerado o tarifário 

subjacente à proposta, ter-se-ia um proveito anual constante nos primeiros 10 anos, 

quando, a proposta da MEO era de nada receber em 2009, receber em 2010 apenas o 

valor correspondente aos emissores instalados que permitiam cobrir 99% da população 

do litoral do Continente, e só de 2011 em diante receber o valor correspondente à 

cobertura de 100% da população.  

c) A aplicação de preços por Mbps, sem qualquer ponderação da capacidade com base na 

dimensão da rede no correspondente espaço geográfico, conduziria a resultados 

potencialmente inadequados, levando a que a RTP Açores e a RTP Madeira pagassem 

o mesmo valor que a RTP, a SIC e a TVI, por todos os canais ocuparem o mesmo espaço 

no MUX A, embora sejam serviços de programas televisivos de âmbito geográfico 

diferente e o número de emissores instalados nas Regiões Autónomas seja 

significativamente inferior e de menor potência que o dos emissores instalados no 

Continente. 

d) A referência ao preço médio anual por Mbps surgia no artigo 13.º, n.º 1 do Regulamento 

n.º 95-A/2008, de 25 de fevereiro (“Regulamento TDT”), como subcritério a3, a propósito 

da contribuição para a rápida massificação da TDT e desenvolvimento da Sociedade da 

Informação, e não no critério relativo à qualidade do plano económico-financeiro –

diferença que se torna mais significativa considerando que o concurso impunha a 

apresentação dos tarifários a praticar, e que estes contemplavam, como a MEO sempre 

clarificou, preços anuais por canal. 

e) Na ausência de orientações concretas sobre o cálculo do preço por Mbps, a MEO 

apresentou este valor da forma que considerou mais correta, tendo o mesmo resultado 

de uma operação aritmética baseada nos elementos do plano económico-financeiro, e 

não consubstanciando, de forma alguma, o tarifário a aplicar ao serviço de TDT.  
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Concluindo, para a MEO estas incongruências mostram que é totalmente descabido tomar o 

preço médio anual por Mbps nos primeiros 10 anos apresentado na proposta como sendo o 

tarifário subjacente à mesma. 

Ainda segundo a MEO, caso, em sede de apresentação de propostas, tivesse entendido (ou 

fosse possível perceber dos documentos do concurso ou dos esclarecimentos prestados) que 

o valor por Mbps seria o preço a aplicar/faturar aos operadores de televisão, teria definido 

(nas propostas base e variante) outros preços por Mbps que não aqueles que apresentou, 

designadamente, que fossem compatíveis com os proveitos previstos no seu plano 

económico-financeiro. 

Neste âmbito, recorda as capacidades reservadas apresentadas pela MEO no plano técnico 

da proposta submetida ao concurso TDT, conforme ilustrado nas tabelas abaixo. 

Tabela 11. Capacidade no Continente 

[IIC] 

Ocupação dos 
emissores do MUX 
A constante do 
plano técnico da 
proposta 

Afeta ao canais 
Restante 

(inclui 
banda de 
guarda) 

Total 
Vídeo 

(médio) 
Áudio 

Áudio 
descrição 

Teletexto 
Tabela 
EPG 

(médio) 

Tabelas 
PSI 

RTP1         

RTP2         

RTP Açores         

RTP Madeira         

SIC         

TVI         

Reservado 5.º Canal         

Canal HD         

Restante         

Total         

[FIC] 

Unidade: Mbps. 
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Tabela 12. Capacidade na Região Autónoma dos Açores 

[IIC] 

Ocupação dos 
emissores do MUX 
A constante do 
plano técnico da 
proposta 

Afeta ao canais 
Restante 

(inclui 
banda de 
guarda) 

Total 
Vídeo 

(médio) 
Áudio 

Áudio 
descrição 

Teletexto 
Tabela 
EPG 

(médio) 

Tabelas 
PSI 

RTP1         

RTP2         

RTP Açores         

RTP Madeira         

SIC         

TVI         

Reservado 5.º Canal         

Canal HD         

Restante         

Total         

[FIC]  

Unidade: Mbps. 

Tabela 13. Capacidade na Região Autónoma da Madeira 

[IIC] 

Ocupação dos 
emissores do MUX 
A constante do 
plano técnico da 
proposta 

Afeta ao canais 
Restante 

(inclui 
banda de 
guarda) 

Total 
Vídeo 

(médio) 
Áudio 

Áudio 
descrição 

Teletexto 
Tabela 
EPG 

(médio) 

Tabelas 
PSI 

RTP1         

RTP2         

RTP Açores         

RTP Madeira         

SIC         

TVI         

Reservado 5.º Canal         

Canal HD         

Restante         

Total         

[FIC]  

Unidade: Mbps. 

Considerando a ponderação da capacidade de cada canal com base na dimensão da rede 

em cada espaço geográfico (Continente, Açores e Madeira) no âmbito da proposta 
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apresentada, ou seja, tendo em consideração 170 emissores no Continente, 8 nos Açores e 

8 na Madeira, a MEO apresenta na tabela que se reproduz de seguida a ocupação média 

nacional de cada canal, que estimava em 2008. 

Tabela 14. Capacidade média nacional (ponderada pelo número de emissores constantes da proposta) 

[IIC]  

Ocupação dos emissores do MUX A constante do 
plano técnico da proposta 

Com canal HD à parte 
Com canal HD repartido pelos 
5 canais de âmbito nacional 

RTP1   

RTP2   

RTP Açores   

RTP Madeira   

SIC   

TVI   

Reservado 5.º Canal   

Canal HD   

Restante   

Total   

[FIC]  

Unidade: Mbps. 

A MEO refere que, tendo por base as capacidades médias nacionais apresentadas na tabela 

que antecede, caso em sede de apresentação de propostas, por mera hipótese, tivesse 

entendido que o valor por Mbps a incluir na proposta seria o preço a aplicar/faturar aos 

operadores de televisão, teria, seguramente, definido e apresentado um preço por Mbps de 

[IIC]                                                                   [FIC] para a proposta base e variante, 

respetivamente, de forma a obter um proveito anual equivalente ao que era objetivo (i.e., 

necessário para cobrir os custos estimados), de [IIC] confidencial confidencial confidencial 

confide [FIC], respetivamente, considerando apenas as capacidades que seriam efetivamente 

ocupadas e que gerariam um proveito, atendendo a que a capacidade remanescente, de [IIC] 

conf [FIC] Mbps, não tinha qualquer proveito associado, conforme ilustra na Tabela que se 

apresenta de seguida. 
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Tabela 15. Proposta em ano cruzeiro 

[IIC]  

Canais 

Ocupação 
do plano 

técnico da 
proposta 

Proposta base Proposta variante 

Preços constantes da 
proposta 

Preços que teriam 
sido definidos e 
apresentados 

Preços constantes da 
proposta 

Preços que teriam 
sido definidos e 
apresentados 

Preço 
anual por 

canal 

Preço 
anual 

resultante 
por Mbps 

Preço 
anual por 

Mbps 

Preço 
anual 

resultante 
por canal 

Preço 
anual por 

canal 

Preço 
anual 

resultante 
por Mbps 

Preço 
anual por 

Mbps 

Preço 
anual 

resultante 
por canal 

RTP          

RTP1          

RTP2          

RTP Açores          

RTP Madeira          

SIC          

TVI          

5.º Canal          

Restante, 
incluindo banda de 
guarda 

        
 

Total(1)          

Total(2)          

[FIC] 

Unidade: Mbps e milhares de euros. 
(1) Considerando no cálculo do preço por Mbps a capacidade máxima teórica dos emissores do MUX A. 
(2) Considerando no cálculo do preço por Mbps a capacidade que estaria efetivamente ocupada e que geraria proveito. 

Para a MEO, tendo a ANACOM conhecimento desta situação, seria expectável que 

considerasse que o tarifário que apresentou não era por Mbps, mas sim por canal, e que 

reconhecesse que o preço médio anual por Mbps da proposta variante em ano cruzeiro 

corresponderia a [IIC]                 [FIC], mil euros tendo por base os Mbps que estariam 

ocupados, conforme consta do plano técnico que acompanhou a proposta apresentada. 

Acrescenta que, conforme se depreende dos valores apresentados na tabela que se reproduz 

de seguida, o produto dos Mbps efetivamente ocupados pelo preço por Mbps (em ano 

cruzeiro) não permitiria obter o proveito anual de [IIC]               [FIC] mil euros que viabilizava 

o projeto, mas apenas [IIC]              [FIC] mil euros, ou seja, um valor inferior, de [IIC]  

confidencial confidencial confidencial [FIC]: 
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Tabela 16. Proposta variante em ano cruzeiro 

[IIC]  

Canais 

Ocupação 
do plano 

técnico da 
proposta 

Preços constantes da 
proposta 

Preços que teriam 
sido definidos e 
apresentados 

Preço SPD ANACOM 

Variação entre os 
preços anuais por 
canal do SPD e da 

proposta 

Preço 
anual por 

canal 

Preço 
anual 

resultante 
por Mbps 

Preço 
anual por 

Mbps 

Preço 
anual 

resultante 
por canal 

Preço 
anual por 

Mbps 

Preço 
anual 

resultante 
por canal 

Abs % 

RTP          

RTP1          

RTP2          

RTP Açores          

RTP Madeira          

SIC          

TVI          

5.º Canal          

Restante, 
incluindo banda de 
guarda 

    
 

    

Total(1)          

Total(2)          

[FIC] 

Unidade: Mbps. 
(1) Considerando no cálculo do preço por Mbps a capacidade máxima teórica dos emissores do MUX A. 
(2) Considerando no cálculo do preço por Mbps a capacidade que estaria efetivamente ocupada e que geraria proveito. 

Pelas razões atrás expostas, a MEO afirma que sempre considerou – e era nesse sentido que 

entende que apontavam os elementos do concurso – que a apresentação do preço médio 

anual de disponibilização do serviço de TDT por Mbps constituía apenas um elemento de 

comparabilidade (ao nível do critério para a rápida massificação da TDT e para o 

desenvolvimento da Sociedade da Informação) entre a sua proposta e outras que viessem 

também a ser apresentadas, sendo que o preço final a praticar seria aquele que fosse definido, 

por acordo, entre a então PTC e os operadores de televisão.  

Refere ainda que a ANACOM não desconhece as discussões existentes sobre este tema, já 

que alude expressamente a este ponto no SPD (cfr. a respetiva pág. 19) – e, para além de 

referir esta matéria em procedimentos administrativos, também o fez no âmbito dos processos 

judiciais em que a questão é discutida. Acrescenta que nesses diversos procedimentos e 

processos, a ANACOM tem coerentemente concluído que o preço praticado pelo serviço de 

TDT não poderia simplesmente equivaler a um preço por Mbps, pelo que considera 
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surpreendente e inesperada a posição que a ANACOM assume no SPD deste procedimento 

e, sobretudo, a assertividade com que a defende (como se nunca tivessem existido 

discussões sobre o tema).  

Neste contexto, a MEO entende que se justifica o confronto com algumas das posições 

anteriormente assumidas pela ANACOM relativamente ao tema. 

Assim, começa por recordar que no âmbito do procedimento administrativo que teve origem 

no pedido da RTP de 10.07.2013, através do qual foi solicitada a intervenção da ANACOM no 

âmbito do preço do serviço de TDT que era praticado – em que foi requerida a imposição de 

um preço por Mbps de 885,1 mil euros –, na decisão final adotada a 2 de maio de 2014, a 

ANACOM decidiu encerrar aquele procedimento, não intervindo na revisão do preço do 

serviço de TDT, sem que tenha, na altura, considerado que o preço pela prestação do serviço 

de TDT deveria ser o preço por Mbps.  

Prossegue referindo que a referida decisão foi impugnada judicialmente pela RTP, que pediu 

que a ANACOM fosse condenada a praticar um ato que determinasse a aplicação, por parte 

da MEO, de um preço que não excedesse o valor de 885,1 mil euros por Mbps. No âmbito 

desse processo, afirma que quer a ANACOM (na qualidade de Demandada), quer a MEO (na 

qualidade de Contrainteressada), se pronunciaram sobre o tema aqui em discussão, no 

mesmo sentido, defendendo que não existe nenhuma “incompatibilidade entre o preço anual 

por Mbps apresentado na proposta e o preço anual por canal praticado”.  

Para a MEO, perante a posição manifestada neste SPD, é fundamental resumir algumas das 

ideias veiculadas na Contestação da ANACOM, pela clareza dos argumentos então expostos, 

e pela frontal contradição com o que agora é por esta propugnado.  

Assim, a MEO refere o seguinte47: 

a) Naquela Contestação a ANACOM referiu que “a vinculação tendencial que decorria da 

proposta ao preço máximo de 885,1 milhares de euros por Mbit/s cedia perante um acordo 

em que fosse estabelecido preço diferente, não pode[ndo] tomar-se aquele preço 

(tendencialmente máximo) como referência única e absoluta na avaliação do caráter 

excessivo (ou não excessivo) do preço efetivamente praticado” (artigo 156.º), nem 

devendo ser este “aplicado de forma direta e linear” (artigo 309.º). Concluindo que, 

                                                           

47 Os sublinhados foram introduzidos pela própria MEO. 



  

 

- VERSÃO PÚBLICA -
  78/119 

 

“articulando o disposto no artigo 19º, nº 4 do Regulamento do concurso relativo ao MUX 

A com o que consta do DUF a este respeito, resulta claro que, nos termos fixados, o preço 

a praticar pela PTC seria, em primeira linha, o que tivesse sido acordado entre esta e os 

operadores televisivos” (artigo 192.º).  

b) A ANACOM também referiu que “foram negociados e acordados entre a PTC e todos os 

operadores de televisão, incluindo a própria RTP, preços anuais por canal e nunca preços 

médios anuais por Mbit/s” (artigo 312.º), e que “praticamente em todas as fases do 

processo e sobretudo no que respeita às negociações contratuais entre a PTC e os 

operadores de televisão (…) teve-se em consideração um “preço por canal” e nunca um 

(único) preço médio por Mbit/s” (artigo 315.º).  

c) Clarificou também a ANACOM, rejeitando liminarmente que o preço por Mbps seja um 

critério único e absoluto no contexto do concurso TDT, que se pretendia, através da 

definição do preço médio por Mbps, “estabelecer um critério que permitisse a comparação 

entre os concorrentes” (artigo 242.º), ou, por outras palavras, este preço “teria sido 

utilizado para efeitos de comparação das (eventuais) propostas apresentadas a concurso, 

uma vez que assegurava uma unidade singular para efeitos de comparação de preços”.  

d) E concluiu de forma particularmente expressiva, e em termos frontalmente opostos à linha 

argumentativa exposta neste SPD, nos seguintes termos: “logo, ao contrário do que a 

Autora sustenta, de forma aparentemente simples (mas realmente simplista), a 

verificação do alegado excesso do preço total que lhe é cobrado nunca poderia resultar 

apenas de uma operação aritmética de multiplicação do preço por Mbit/s referido na 

proposta pelo volume da capacidade utilizada” (parágrafo 158).  

Estas citações evidenciam, no entender da MEO, a incoerência agora manifestada pela 

ANACOM no âmbito deste SPD, dando, a seu ver, o “dito por não dito”.  

De acordo com a MEO, no âmbito da investigação aprofundada aos custos e proveitos da 

TDT, a ANACOM analisou toda a informação fornecida por aquela empresa, bem como as 

explicações e posições por si sustentadas, e na sua deliberação de 17 de novembro de 2015 

não apresentou qualquer crítica ao modo de cálculo e de apresentação dos custos e proveitos 

da TDT facultados pela MEO, nem se afastou da posição que, quanto ao conceito de preço 

apresentado na proposta, tinha assumido de modo constante até esse momento.  
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Adita que no correspondente relatório de audiência prévia, a ANACOM referiu (na pág. 22), 

que “a simples aplicação do preço anual por Mbps apresentado pela PTC na proposta ao 

concurso TDT à capacidade direta e efetivamente utilizada por cada operador de televisão 

poderia resultar em situações indesejadas, como a referida pela PTC, de a RTP Madeira e a 

RTP Açores poderem incorrer num custo idêntico ao da RTP1, RTP2, SIC e TVI” (sublinhado 

da MEO). Afirma que poderia acrescentar muitas outras citações, mas considera que o 

exposto é suficiente para perceber que é incompreensível e inaceitável que a ANACOM mude 

radicalmente a posição que constantemente vinha defendendo a este propósito e que se 

corporiza numa auto vinculação a uma determinada orientação; auto vinculação essa que 

ganha contornos especiais num sector onde a estabilidade e a previsibilidade regulatória são 

fundamentais e constituem, mesmo, objetivos de regulação incluídos na LCE.  

A empresa afirma não alcançar como poderá a ANACOM vir a justificar, perante os 

operadores de televisão a quem anteriormente recusou – e bem – intervir sobre os preços 

praticados pela MEO, que agora, afinal, até entende que esses preços eram superiores aos 

que constam da proposta que foi apresentada a concurso.  

Refere que, para (procurar) sustentar o seu entendimento, a ANACOM argumenta que “Nos 

termos do Regulamento do Concurso e do Caderno de Encargos o 'preço médio anual de 

disponibilização do serviço por Mbps nos primeiros 10 anos' constituía um dos subcritérios a 

ponderar na apreciação das candidaturas. Os instrumentos do concurso não previam a 

apresentação do preço de qualquer outro modo” (cfr. pág. 21 do SPD, com sublinhado da 

MEO)  

Segundo a MEO, e conforme já referido, o ponto A. 1.1. do Capítulo III (Plano 

Económico-Financeiro) do Caderno de Encargos requeria a “Descrição e caracterização dos 

serviços que os concorrentes se propõem disponibilizar, designadamente, aos operadores de 

televisão, respectivo tarifário e outras condições associadas à sua oferta” (sublinhado da 

MEO). Assim, a não ser que se pretenda fazer crer que o “tarifário” que o Caderno de 

Encargos exigia como elemento de caracterização da oferta não tem que ver com o preço 

proposto – o que, a se verificar, seria um completo absurdo –, é falso, no entender da 

empresa, o argumento de que “Os instrumentos do concurso não previam a apresentação do 

preço de qualquer outro modo.” 
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Acrescenta que, conforme a ANACOM já defendeu publicamente na ação administrativa 

intentada pela RTP, o preço por canal acordado com os operadores de televisão seria, em 

primeira linha, o preço a praticar pelo serviço de TDT.  

De acordo com a MEO, a ANACOM argumentou também que, “sendo apresentados um preço 

médio total por Mbps (em cumprimento do determinado nos instrumentos do concurso) e um 

preço por canal, podendo os dois ser irreconciliáveis, dúvidas não subsistem de que deve 

prevalecer, tendo presente o quadro jurídico existente, o preço cuja indicação foi solicitada no 

Regulamento do Concurso e que foi utilizado para aferir o mérito da proposta” (sublinhado da 

MEO).  

Mas, quanto a este argumento, a empresa recorda que o n.º 1 do artigo 13.º (Apreciação de 

candidaturas) do Regulamento TDT previa também o Critério d), referente à Qualidade do 

plano económico-financeiro, do qual faz parte o Subcritério d1 relativo à Caracterização da 

oferta e qualidade da análise de viabilidade e risco do projecto. 

Assim, defende que o tarifário por si apresentado como parte integrante da caracterização da 

oferta, nos termos exigidos pelo Caderno de Encargos, e que subjaz à análise de viabilidade 

e risco do projeto, foi igualmente “solicitado no Regulamento do Concurso” e “utilizado para 

aferir o mérito da proposta”, tornando inócuo, no seu entender, o argumento agora invocado 

pela ANACOM.  

De resto, para a empresa – e como a ANACOM já defendeu na ação intentada pela RTP –, o 

preço por Mbps apresentado visava, apenas, estabelecer um critério que permitisse a 

comparação entre potenciais concorrentes, uma vez que assegurava uma unidade singular 

para efeitos de comparação de preços.  

Considera que, de facto o valor (ou preço) por Mbps resulta, entre outras variáveis, do tarifário 

do serviço (que determina os proveitos) e, por isso, constitui um indicador do preço associado 

à proposta, podendo ser o referencial escolhido para apreciar e comparar as propostas em 

termos de preço (um dos subcritérios a ponderar na apreciação das candidaturas), mas isso 

não o transforma no preço, no sentido de tarifário aplicável. 

Por isso, ainda que o preço por Mbps fosse o único critério de apreciação das propostas – o 

que entende ter mostrado que não era –, para a MEO não se poderia retirar daí a 

consequência de que o legislador se quis referir ao preço por Mbps quando mencionou, no 
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n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016, “o preço apresentado na proposta que venceu o respetivo 

concurso público”.  

Entende também que não se pode afirmar – como parece estar subentendido na posição da 

ANACOM – que, com a entrada em vigor da Lei n.º 33/2016, o preço pela prestação do serviço 

de TDT deixou de ser um preço por canal e passou a ser um preço por Mbps.  

Segundo a MEO, a Lei n.º 33/2016 refere, textualmente, o preço apresentado na proposta que 

venceu o respetivo o concurso público e não, como a ANACOM pretende ler (e “forçar a 

leitura”), o preço por Mbps. Esta distinção não é, para a empresa, de somenos importância, 

uma vez que, no seu entender, faz toda a diferença remeter para o preço apresentado na 

proposta (qualquer que ele seja) ou concretizar este aspecto. A este propósito, salienta que o 

legislador sabia (até pelo parecer apresentado pela ANACOM no processo legislativo) que há 

discordâncias entre a MEO e os outros operadores nesta matéria, tendo optado por fazer uma 

remissão genérica para os termos da proposta apresentada. 

Assim, entende que, em conformidade com as regras de interpretação contidas no artigo 9.º 

do Código Civil, cabe presumir que o legislador consagrou a solução mais acertada e soube 

exprimir o seu pensamento em termos adequados.  

Consequentemente, para a MEO, a remissão constante da Lei n.º 33/2016 não pode deixar 

de ser para a proposta económico-financeira que apresentou a concurso, ou seja, nos termos 

atrás fundamentados, para o tarifário apresentado, que contemplava um valor por canal. É 

este, no seu entendimento, o preço apresentado na proposta e não qualquer outro.  

Na mesma linha, refere ainda não poder aceitar a argumentação subsequente da ANACOM 

quanto ao facto de a Lei n.º 33/2016, na parte final do n.º 3 do seu artigo 4.º, fazer “alusão ao 

‘preço apresentado na proposta que venceu o respetivo concurso’ (e não aos preços 

acordados e que integravam também o cenário variante da mesma proposta)”.  

Como refere acima, considera que o preço apresentado na proposta – o qual, segundo a 

empresa, corresponde também ao preço acordado nos MoU constantes da proposta –, 

materializa-se no tarifário que integra a caracterização da oferta, nos termos exigidos pelo 

Caderno de Encargos, pelo que não se pode querer retirar qualquer significado do facto da lei 

se referir a “preço apresentado” e não a “preço acordado”. 
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Refere ainda que, do ponto de vista histórico, as referências existentes sobre o tema e que 

suportaram a análise da ANACOM foram sempre feitas ao preço apresentado na proposta 

(por exemplo, no número 16. da versão original do DUF TDT), sem que isso tivesse levado a 

ARN a considerar que esta referência correspondia especificamente a um preço por Mbps e 

não ao tarifário apresentado pela MEO na sua proposta.  

Assim, atendendo a todo o enquadramento deste assunto, à necessidade de respeitar 

princípios fundamentais, como os da confiança jurídica, da proteção contratual e da boa-fé, 

às reconhecidas inconsistências que seriam criadas com a aplicação de um preço por Mbps 

e ao facto, crucial, de o legislador se ter abstido de especificar, na Lei n.º 33/2016, que por 

“preço apresentado na proposta que venceu o respetivo concurso público” se deveria 

entender o preço por Mbps indicado no cenário variante, a MEO entende que a interpretação 

desta passagem da lei não pode ser feita senão por referência ao tarifário apresentado na 

proposta e sobre o qual assenta o plano económico-financeiro do projeto. 

Qualquer outra interpretação seria, na sua opinião, uma forma aparentemente simples (mas 

verdadeiramente simplista) de analisar este tema. 

Sem conceder, caso vingue a tese defendida pela ANACOM a MEO refere que há ainda um 

outro aspecto determinante a ter em conta, ao qual o SPD não dá a mínima atenção, relativo 

ao período de validade do preço por Mbps apresentado na proposta.  

Afirma que, como a ANACOM refere no SPD, nos termos do Regulamento TDT e do Caderno 

de Encargos era requerida a apresentação do “preço médio anual de disponibilização do 

serviço por Mbps nos primeiros 10 anos” (sublinhado da MEO), o que significa que o alegado 

vínculo jurídico a este valor, conforme a ANACOM procura sustentar, irá expirar a 9 de 

dezembro de 2018, quando se cumprirem 10 anos sobre a atribuição do DUF TDT à MEO.  

Este é, na sua opinião, mais um fator que abona a favor do seu entendimento quanto à 

interpretação a fazer da parte final do n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016, tanto mais que o 

legislador certamente não terá pretendido, em 2016, estabelecer na lei um limite aos preços 

praticados pela MEO na TDT que caducaria dois anos depois. 

A MEO prossegue referindo que, por outro lado, e ao contrário do que a ANACOM parece dar 

a entender no SPD (nas suas págs. 18 e 19, a propósito dos números 18.1. e 18.2. do DUF 

TDT), também não é crível (sendo mesmo ajurídico) que a pretensão do legislador fosse a de 

interferir nas condições de exploração da TDT, ao ponto de estender até ao final do DUF TDT, 
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i.e., até ao final dos 15 anos do projeto, um (alegado) vínculo da MEO que supostamente 

vigoraria apenas durante os primeiros 10 anos. 

A empresa considera que esta posição é tão chocante para o ordenamento jurídico que só 

pode interpretar que a sua eventual consideração pela ANACOM corresponde a uma 

inadequada expressão da sua posição. Com efeito, qualquer remissão (legal ou regulatória) 

para a proposta apresentada no concurso TDT não pode deixar de considerar os temos e 

condições que subjazem ao concurso (incluindo a vinculação ao preço médio por Mbps por 

um período de 10 anos), sob pena de atrair um risco jurídico significativo (no mínimo, do ponto 

de vista indemnizatório) por agravamento substancial das condições de prestação do serviço.  

Assim, admitindo a MEO que até ao final do ano a ANACOM tomará uma decisão final sobre 

este assunto em linha com o preconizado no SPD, defende que a redução de preços 

propugnada não se poderia estender para o período posterior a 9 de dezembro de 2018, pelo 

que os efeitos práticos de tal decisão seriam, meramente, os de causar uma perturbação 

injustificável nas relações comerciais e contratuais entre a MEO e os operadores de televisão. 

Simultaneamente, refere que tal decisão esvaziaria de conteúdo, a partir de 9 de dezembro 

de 2018, a regra prevista na parte final do n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016. 

Neste contexto, a MEO crê que este não é, de todo, um cenário desejável, pelo que espera 

que o seu contributo motive a ANACOM a rever a sua posição nesta matéria e a abster-se de 

impor qualquer redução dos preços atualmente praticados pela MEO no serviço de TDT. 

Para a SIC, com a entrada em vigor da Lei n.º 33/2016, é inequívoco que o preço praticado 

pela MEO deve ter como base o espaço efetivamente ocupado por cada serviço de programas 

de televisão e como limite o preço apresentado na proposta que venceu o concurso público. 

É entendimento da SIC, que resulta da fundamentação do SPD, que acompanha, que terá 

sido esse o critério utilizado pela ANACOM na análise realizada, pelo que conclui que sobre 

essa questão não subsistem dúvidas quanto ao seu mérito. 

Sobre o preço máximo apresentado na proposta que venceu o concurso público, a TVI saúda 

vivamente o projeto de decisão da ANACOM, no sentido de impor a redução do preço por 

Mbps aplicável ao serviço de TDT.  

Alega, contudo, que a ANACOM não deve deixar de utilizar as suas prerrogativas legais no 

sentido de fixar um preço máximo do serviço de TDT, na medida em que tal se revele 

necessário para acautelar todos os compromissos assumidos pelo prestador no procedimento 
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concursal que culminou na atribuição do título que lhe permite a prestação do serviço de TDT. 

A este respeito, para a TVI afigura-se absolutamente pertinente referir que a “PTC apresentou 

um preço médio anual de disponibilização do MUX A por Mbps, para os primeiros 10 anos, de 

746,4 milhares de euros por Mbps”. No entender da TVI, a ANACOM deverá, por isso, 

assegurar uma intervenção regulatória atempada que permita garantir o respeito por tal preço 

médio anual, nos 10 primeiros anos da operação de TDT em Portugal. 

Entendimento da ANACOM 

Como ponto prévio, e dada a gravidade das suas afirmações na pronúncia que apresentou, 

importa desde logo desfazer o equívoco em que a MEO incorre, quando alega que a ANACOM 

“deu o dito por não dito” e que “mudou radicalmente a posição que constantemente vinha 

defendendo a este propósito e que se corporiza[va] numa auto vinculação a uma determinada 

orientação”.  

A MEO refere que, em posições anteriormente sufragadas pela ANACOM, esta Autoridade 

teria concluído que “o preço praticado pelo serviço de TDT não poderia simplesmente 

equivaler a um preço por Mbps” e que não considerava que “o preço pela prestação do serviço 

de TDT deveria ser o preço por Mbps”. De uma forma aparentemente simples – mas 

verdadeiramente simplista, pois as suas afirmações e transcrições surgem de modo 

descontextualizado – pretende fazer crer que haverá uma contradição entre o que a ANACOM 

teria anteriormente afirmado e a conclusão que agora apresenta no SPD, no sentido de que 

o “preço apresentado na proposta que venceu o respetivo concurso público” não pode deixar 

de ser interpretado como sendo o “preço por Mbps indicado no cenário variante da proposta 

que venceu o concurso”. 

Desde logo, e como já referido no entendimento da ANACOM constante da parte inicial deste 

relatório, não existe qualquer termo de comparação possível que permita a afirmação da MEO, 

no sentido de se ter verificado uma suposta mudança substancial de posicionamento da 

ANACOM sobre uma intervenção no preço do serviço TDT, considerando que é a primeira 

vez que esta Autoridade é confrontada com o exercício oficioso de avaliação que lhe é exigido, 

nos termos do artigo 4.º, n.º 6 da Lei n.º 33/2016, sendo que este diploma veio exatamente 

implementar novas regras e constitui um verdadeiro novo enquadramento legal desta matéria. 

E este aspecto é crucial, já que a ANACOM não pode deixar de aplicar a lei atualmente em 

vigor e é nesse contexto – que não se confunde, nem pode confundir, com o enquadramento 
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legal e regulatório anteriormente em vigor e no âmbito do qual esta Autoridade se pronunciou 

sobre a matéria – que, no exercício interpretativo que desenvolveu, se conclui que, quando a 

lei prevê o “preço apresentado na proposta que venceu o respetivo concurso público” o 

legislador se refere “ao preço por Mbps indicado no cenário variante da proposta que venceu 

o concurso”. 

Por outro lado, não obstante os trechos citados pela MEO serem corretos, foram apresentados 

de forma absolutamente descontextualizada, não podendo deles ser retirada a conclusão que 

aquela pretende, de que, na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 33/2016, a ANACOM 

teria simplesmente “mudado de opinião”, tentando que se infira – porque não se atreve a 

expressá-lo – que a posição anterior desta Autoridade seria, supostamente, a de que o “preço 

da proposta” correspondia ao “preço por canal” acordado com os operadores de televisão. 

Analisar-se-á esta questão mais abaixo.  

A MEO começa por abordar os termos da sua proposta ao concurso relativo ao MUX A.  

Nesse contexto, importa recordar que um dos (sub)critérios de avaliação das propostas era o 

relativo ao “Preço médio anual de disponibilização do serviço por Mbit/s nos primeiros 10 

anos” (tal como consta do Subcritério a3). Ora, quanto menor o preço por Mbps, melhor era a 

classificação das propostas em relação a este subcritério. Não se compreende, como tal, que 

a MEO possa vir agora tentar defender que o preço médio anual de disponibilização do serviço 

por Mbps (que foi calculado e apresentado por si), apesar de ter sido avaliado (i.e., de ter sido 

utilizado para avaliar o mérito da proposta), seria um preço fictício, sem qualquer aderência à 

realidade. 

Da proposta da MEO apresentada a concurso (MUX A – variante), resulta que: 

a) O preço médio por Mbps para os dez primeiros anos é aquele que consta da Tabela 17: 

Tabela 17. Preço médio por Mbps para os dez primeiros anos  

Evolução anual do preço por 
Mbps 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 e 

seguintes 
(cruzeiro) 

Média 
2009-
2018 

Preço anual equivalente por 
Mbps 

0,0 382,9 885,1 885,1 885,1 885,1 885,1 885,1 885,1 885,1 746,4 

Unidade: milhares de euros 

b) O plano de receitas que a MEO estimou para a operação envolvia as receitas derivadas 

dos operadores de televisão e as receitas relativas à venda de equipamentos a 



  

 

- VERSÃO PÚBLICA -
  86/119 

 

utilizadores finais. A evolução temporal dos valores que a MEO estimava faturar aos 

operadores de televisão, por operador e por canal, é a que consta da Tabela 18. 

Tabela 18. Receitas anuais apresentadas na proposta variante 

[IIC]  

Operadores de TV 
Receitas anuais (milhares de euros) Receitas totais 

(milhares de 
euros) 2010 2011-2022 2023 (*) 

RTP     

RTP1     

RTP2     

RTP Açores     

RTP Madeira     

SIC     

TVI     

5.º canal (1)     

TOTAL     

[FIC]  

Notas: 
(1) Entrada ao serviço a 01.01.2011. 
(*) 9 meses de faturação. 

c) Os preços anuais por Mbps resultaram do rácio entre a receita anual e a capacidade 

média do MUX A, a qual foi obtida a partir da média ponderada das capacidades 

disponibilizadas no MUX A no Continente e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos 

Açores. 

d) Assinala-se ainda que, na proposta, é referido que o “preço médio anual equivalente, por 

Mbit/s, para os primeiros 10 anos do projeto, a facturar aos operadores de TV relativo à 

rede de difusão e de transporte, é de 746,4 milhares de euros” (sublinhado nosso), o que 

contraria o referido pela MEO, de que nunca considerou que estes valores por Mbps 

corresponderiam ao preço final a aplicar a cada canal de televisão.  

Ou seja, na definição daquele preço anual por Mbps – os 885,1 mil euros, a partir de 2011 –, 

a MEO teve em conta a receita anual que esperava obter a partir de 2011 (incluindo com o 5.º 

canal) – [IIC]           [FIC] milhares de euros – e a média ponderada das capacidades 

disponibilizadas no MUX A (incluindo a capacidade associada a um conjunto de serviços 

suplementares como Teletexto, EPG, áudio descrição, serviços interativos e Dolby 5.1 AC3 

para HD) – [IIC]            [FIC] Mbps. 

Assim, não se compreende o que refere na sua pronúncia, quando afirma que “nunca 

considerou, nem o concurso público em questão o pressupunha, que estes valores por Mbps 

corresponderiam ao preço final a aplicar a cada canal de televisão, nomeadamente, porque: 
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(i) Seria totalmente irracional concluir desta forma uma vez que, caso o preço apresentado 

por Mbps fosse considerado o tarifário subjacente à sua proposta, o produto dos Mbps 

ocupados pelo preço por Mbps (em ano cruzeiro ou médio dos primeiros 10 anos) não 

permitiria obter o proveito anual que viabilizava o projeto (…)”. 

Na sua proposta, para efeitos do cálculo do preço por Mbps, a MEO pressupôs que todos 

estes serviços seriam geradores de receitas, tal como seria gerador de receitas o canal HD 

partilhado e o 5.º canal, apesar de, na proposta (no respetivo Plano Técnico), ter referido que 

as reservas de capacidade relativas aos serviços suplementares dependiam dos operadores 

de televisão e só teriam efeito caso fossem efetivadas pelos mesmos. 

Contudo, a exploração do MUX A está sujeita a um fator de risco empresarial e, ao participar 

no concurso público, a MEO aceitou o risco decorrente de eventos futuros e/ou incertos. Note-

se que, em especial, no que se refere ao 5.º canal, a MEO estava ciente do risco do seu não 

lançamento, o que resulta de forma evidente da proposta apresentada ao concurso, em que 

identificou como fator de sucesso o lançamento daquele novo canal. 

Relativamente ao argumento de que para a MEO é “perfeitamente claro que tinha total 

liberdade comercial para definir e acordar com os operadores de televisão o tarifário e demais 

condições comerciais a aplicar à TDT”, a ANACOM reconhece que no âmbito do concurso 

sempre privilegiou o livre funcionamento do mercado, mas esta abordagem não podia – nem 

pode – significar o esvaziamento de um compromisso apresentado na proposta ao concurso, 

que, aliás, ficou expressamente vertido no DUF que veio a ser emitido. Com efeito, não pode 

vir agora a MEO defender, como parece, a total irrelevância do preço médio anual por Mbps, 

quando não pode ignorar que a avaliação da sua proposta estava dependente, entre outros, 

desse fator, e que a indicação desse preço era exigida na proposta, ainda que reflexo de um 

pré-acordo alcançado com os operadores de televisão (tendo tido até a oportunidade de 

apresentar os dois tipos de preços – por Mbps e por canal – de forma simultânea, no âmbito 

do concurso). 

A apresentação de propostas no âmbito do procedimento concursal implicava a 

obrigatoriedade de serem remetidos elementos concretos, entre os quais o preço por Mbps. 

No entanto, da análise à pronúncia da MEO apresentada no âmbito do presente 

procedimento, só se pode concluir que a empresa, afinal, parece ter desvalorizado os 

elementos solicitados no concurso, acreditando que tinha margem para posteriormente os vir 

a definir de modo diferente. Mas se o fez, não tem razão. 



  

 

- VERSÃO PÚBLICA -
  88/119 

 

A este propósito, é de referir que no contexto da investigação aprofundada aos custos e 

proveitos do serviço de TDT a ANACOM detetou que um conjunto de rubricas apresentavam 

custos significativamente superiores aos previstos na proposta (nomeadamente, as rubricas 

referentes a sistemas de ar-condicionado, quadros elétricos, sistemas de UPS e 

armários/contentores), tendo solicitado à MEO que justificasse tal acréscimo de custos – 

tendo a MEO, em resposta, vindo esclarecer que os custos previstos na proposta referentes 

àquelas componentes foram baseados “em estimativas genéricas, sem terem sido 

consolidados através de orçamentos específicos, baseados em especificações e 

dimensionamentos detalhados e que só após o concurso TDT foi possível desenvolver uma 

consulta a fornecedores com aquelas caraterísticas, tendo constatado que as previsões de 

custos consideradas na proposta para aquelas componentes foram subestimadas”. 

Neste contexto, não colhe a sua afirmação de que, “caso em sede de apresentação de 

propostas, por mera hipótese, a MEO tivesse entendido que o valor por Mbps a incluir na 

proposta seria o preço a aplicar/faturar aos operadores de televisão, teria, seguramente, 

definido e apresentado um preço por Mbps de (…) [IIC]                [FIC] mil euros para a 

proposta (…) variante (…), de forma a obter um proveito anual equivalente ao que era 

objetivo”, uma vez que considerou, durante o processo de apresentação de proposta, 

estimativas genéricas relativamente a algumas rubricas de custos. 

Chegados a este ponto, e para supostamente demonstrar que a ANACOM nunca tinha 

mostrado oposição ao entendimento da MEO sobre a matéria do preço da proposta, recorda 

a MEO que “no âmbito do procedimento administrativo espoletado pelo pedido da RTP, de 

10.07.2013, era solicitada a intervenção da ANACOM no âmbito do preço do serviço de TDT, 

nomeadamente a imposição de um preço por Mbps de 885,1 k€.”. E, salienta a MEO, que, 

“sem necessidade de analisar em detalhe este procedimento, (…) a decisão final sobre o 

pedido da RTP foi adotada em 02.05.2014, tendo a ANACOM decidido encerrar este 

procedimento, não intervindo na revisão do preço do serviço de TDT”. 

É sintomático que a MEO opte por não citar as passagens desta decisão que contextualizam 

aquelas afirmações, tal como depois faz em relação à contestação que a ANACOM 

apresentou no âmbito da impugnação judicial posteriormente intentada pela RTP. Vejamos, 

pois, o que a ANACOM efetivamente afirmou sobre o preço TDT em maio de 2014, recordando 

que o contexto da análise se centrava nos poderes de intervenção da ANACOM face à 

legislação então vigente e, nessa medida, averiguava-se se se podia alegar que a, então, PTC 

(i) estava vinculada a praticar um determinado preço, a que se comprometeu no âmbito do 



  

 

- VERSÃO PÚBLICA -
  89/119 

 

concurso, ou (ii) tinha o direito de praticar o preço aí indicado, livre de qualquer intervenção 

regulatória.  

Assim, a ANACOM pronunciou-se expressamente sobre o preço indicado na proposta nos 

termos que se transcrevem: 

“i. Quanto ao preço indicado no concurso 

Nos termos do Regulamento do Concurso e do Caderno de Encargos o «preço médio anual de 

disponibilização do serviço por Mbps nos primeiros 10 anos» constituía um dos subcritérios a 

ponderar na apreciação das candidaturas. Os instrumentos do concurso não previam a 

apresentação do preço de qualquer outro modo. 

Neste contexto, a PTC, na sua proposta, apresentou um preço médio anual de disponibilização 

do MUX A por Mbps, para os primeiros 10 anos, de 746,4 milhares de euros por Mbps, sendo 

que caso se tivesse em referência os anos de 2011 a 2018, corresponderia a 885,1 milhares de 

euros por Mbps. 

Sucede que em simultâneo a PTC integrou na sua proposta MoU celebrados com cada um dos 

operadores de televisão, nos termos dos quais viria a praticar um preço anual por canal (nacional, 

beneficiário das obrigações de transporte) de [IIC]         [FIC] milhões de euros. 

Realce-se que esta fixação do preço por canal – prevista nos MoU – não constituía requisito do 

concurso, tratando-se por conseguinte, de um elemento adicional cuja apresentação resultou da 

livre iniciativa da PTC. Não seria por conseguinte legítimo, em fase de concurso, que o 

ICP-ANACOM vinculasse a proponente a um tal preço. 

Nesta sede não cabe argumentar que o preço já estava fixado nos MoU uma vez que bastaria 

verificar-se uma alteração substancial das circunstâncias para que tivesse de haver uma 

renegociação. 

Por fim, sendo apresentados um preço médio total por Mbps (em cumprimento do determinado 

nos instrumentos do concurso) e um preço por canal, podendo os dois ser irreconciliáveis, 

dúvidas não subsistem de que deve prevalecer, tendo presente o quadro jurídico existente, o 

preço cuja indicação foi solicitada no Regulamento do Concurso e que foi utilizado para aferir o 

mérito da proposta. É de resto este o preço salvaguardado no DUF n.º 6/2008 ao referir o «preço 

médio anual de disponibilização do serviço por Mbit/s». 

ii. Quanto à vinculação da PTC ao preço apresentado 

(…) Decorre dos instrumentos do concurso - em alinhamento com o enquadramento legal vigente 

- que para além das obrigações decorrentes da lei, o titular do direito de utilização de frequências 

pode ser sujeito às condições correspondentes a compromissos por si assumidos no decurso do 

respetivo concurso. 

Neste contexto, o DUF n.º 6/2008 reafirma que a PTC está obrigada a cumprir todos os 

compromissos constantes da proposta apresentada ao concurso público e determina que a PTC 

«pode (...) cobrar aos operadores de televisão um preço médio anual de disponibilização do 

serviço por Mbit/s, nos primeiros dez anos a contar da data de emissão do presente título, nos 
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termos da proposta apresentada», aditando que estes «preços médios anuais de 

disponibilização do serviço por Mbit/s, referidos no cenário variante e proposta base, podem ser 

revistos mediante acordo com os operadores de televisão e devem ser comunicados ao 

ICP-ANACOM». 

Assim, dúvidas não subsistem de que o preço médio anual de disponibilização do MUX A por 

Mbps constitui um dos compromissos assumidos pela PTC na proposta apresentada a concurso 

e estando a avaliação e o sucesso da sua proposta dependente, entre outros, desse fator, não 

pode deixar de existir uma vinculação jurídica ao seu respeito após a atribuição do DUF em 

causa. 

Trata-se, contudo, de uma vinculação (tendencial) a um preço máximo. Nem outra conclusão 

faria sentido uma vez que significaria que a PTC não poderia cobrar preços inferiores aos 

operadores de televisão difundidos na rede TDT mesmo que o quisesse, o que de resto 

constituiria uma distorção absolutamente injustificada da concorrência, contrária aos objetivos 

da atividade regulatória desta Autoridade. 

O facto de o compromisso com o preço por Mbps vincular apenas no sentido do seu não aumento 

justifica-se pela inserção deste critério nos instrumentos do concurso. (…) 

iii. Quanto ao direito da PTC praticar o preço de referência 

Clarificado que o compromisso não fixa um valor máximo por canal, mas antes um valor máximo 

para a média do preço por Mbps do MUX A, na sua integralidade, resta saber se além de 

vinculada (em princípio, apenas) à prática deste preço máximo de referência, a PTC tem o direito 

de praticar o preço que entende, até àquele valor, livre de interferências regulatórias. 

A resposta à questão formulada não pode deixar de ser negativa.” (agora sublinhado) 

Tendo-se concluído positivamente quanto aos poderes de intervenção da ANACOM, mas 

sabendo-se que a, então, PTC tinha celebrado com os operadores de televisão contratos para 

prestação dos serviços TDT, que incluíam um “preço por canal”, importava então avaliar da 

legitimidade da intervenção requerida, tendo-se entendido, entre outros, que: 

“e) O ICP-ANACOM só pode intervir nos preços ao abrigo do artigo 43.º, n.º 3 da LCE caso se 

conclua pela inexistência ou invalidade dos acordos celebrados, ou se justifique, 

excecionalmente, à luz de um juízo de proporcionalidade face aos prejuízos para o interesse 

público e os objetivos regulatórios, a intervenção do regulador nos preços acordados; 

f) Com base quer nos dados da proposta apresentada pela PTC ao concurso relativo ao MUX A, 

quer nos dados de custeio mais recentes, não se pode concluir de modo inequívoco que o preço 

praticado é excessivo;  

g) Não foram apresentados, incluindo pela AdC em resposta a pedido de informação que lhe foi 

dirigido, nem dispõe o ICP-ANACOM de dados que permitam concluir decisivamente pela 

presença de indícios óbvios de uma violação do direito da concorrência ou de qualquer outra 

disposição normativa que possa conduzir à invalidade dos contratos em causa; 
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h) Não foram apresentados, nem conhece o ICP-ANACOM dados que permitam identificar, no 

presente momento, uma situação de manifesto risco para o cumprimento dos interesses públicos 

subjacentes à regulação do MUX A, em termos que justifiquem suficientemente uma intervenção 

restritiva dos interesses privados em presença.  

E foi nesse preciso contexto, legal e regulatório, que a ANACOM decidiu (i) encerrar o 

procedimento, não intervindo no preço do serviço TDT e (ii) reavaliar a matéria, entre outros, 

no quadro de uma investigação aprofundada aos custos dos serviços de TDT – que, como se 

sabe, foi concluída em 2015. 

A reter: em maio de 2014, a ANACOM reconheceu que existe o preço apresentado na 

proposta (o preço médio anual por Mbps) e o preço acordado (o preço por canal). O vínculo 

da MEO ao preço da proposta era uma vinculação tendencial a um preço máximo, não 

estando obrigada a aplicá-lo (nos termos do DUF, a MEO “pode” cobrar esse preço). A 

ANACOM reconheceu que o acordo comercial era privilegiado no contexto do concurso pelo 

que, na pendência desses acordos, a sua análise quanto à eventual excessividade dos preços 

incidia sobre os preços acordados e efetivamente praticados, ou seja, os preços por canal.  

Na investigação aprofundada de 2015, a ANACOM propôs-se avaliar se o preço por canal 

era, ou não, excessivo e, para esse efeito, tendo apurado o custo por Mbps, importava verificar 

quais as capacidades livres e ocupadas no MUX A e de que forma devia ser imputada a 

capacidade livre. Nesse exercício, e no contexto legal e regulatório vigente à data, considerou 

que “na ponderação dos riscos inerentes ao negócio deve ser tido em devida conta o facto 

de, por um lado, não depender exclusivamente da MEO a inclusão de novos canais no MUX 

A e de, por outro lado, numa intervenção regulatória sobre os preços dos serviços de TDT, a 

qual deve ser fundada em princípios de equidade e proporcionalidade, a ANACOM estar 

vinculada a garantir, na medida do possível, a rentabilidade e sustentabilidade da rede TDT e 

simultaneamente dever incentivar uma utilização eficiente das frequências, o que é 

conseguido com a maximização da ocupação da capacidade no MUX A” (agora sublinhado). 

Da análise então efetuada, a ANACOM concluiu que: 

“(a) Atualmente, de acordo com a informação disponível, não existem preços excessivos – 

pressuposto que poderia levar a ANACOM a concluir pela presença de indícios óbvios de uma 

violação do direito da concorrência ou de qualquer outra disposição normativa que pudesse 

conduzir à conclusão pela inexistência ou invalidade dos contratos celebrados – e nem existem 

razões de interesse público que justifiquem uma intervenção da ANACOM no sentido de se 

proceder a uma revisão dos contratos celebrados entre a MEO e os operadores de televisão, 

não se justificando assim uma intervenção por via do artigo 43.º, n.º 3 da LCE; 
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(b) O preço atualmente cobrado pela MEO aos operadores de televisão é compatível com o 

princípio da orientação dos preços para os custos, tendo em conta a estimativa de custos para 

2013 e a alocação dos custos da capacidade livre no MUX A à MEO e aos operadores/canais de 

televisão na proporção de 2/3 à oferta e 1/3 à procura, e sem se ter em conta as margens 

negativas incorridas nos anos 2010 a 2012; 

(c) O preço atualmente cobrado pela MEO aos operadores de televisão é compatível com o preço 

anual de 885.100 euros por Mbps previsto na proposta (cenário variante) da MEO apresentada 

no âmbito do concurso público para atribuição de um direito de utilização de frequências de 

âmbito nacional para o serviço de TDT (apresenta um desvio de cerca de 1% que não é suficiente 

para se concluir inequivocamente que o preço é excessivo tendo em conta os pressupostos 

assumidos e aquela referência), tendo em conta a alocação dos custos da capacidade livre no 

MUX A nos termos da alínea anterior; 

(d) Os preços cobrados aos operadores de televisão podem ter de se reduzir, numa ótica de 

orientação dos preços para os custos, à medida que a capacidade livre do MUX A for sendo 

ocupada ou que os custos se forem reduzindo tendo em conta nomeadamente as margens 

incorridas entre 2010 e 2012, tendo presente que o princípio da orientação dos preços para os 

custos apenas pode ser imposto na sequência de uma análise de mercado” (sublinhado agora). 

As várias passagens das deliberações da ANACOM que se sublinharam são impressivas, 

face ao regime que veio a ser posteriormente estabelecido na Lei n.º 33/2016. Vejamos: 

a) Existe o preço da proposta (por Mbps) e o preço acordado/praticado (por canal) / A Lei 

afere o limite imposto (apenas) pelo preço da proposta. 

b) O vínculo da MEO ao preço da proposta era uma vinculação tendencial a um preço 

máximo; a aplicação do preço da proposta era uma possibilidade, não uma 

obrigatoriedade / A Lei veio estabelecer o preço da proposta como um limite máximo 

impreterível.  

c) O acordo era privilegiado, logo, o preço por canal foi objeto de análise quanto à sua 

excessividade numa ótica exclusiva de orientação dos preços para os custos / A Lei 

admite o acordo, mas este tem de se conformar com os princípios estabelecidos, incluindo 

o do limite máximo do preço da proposta (consistentemente, na falta de acordo o preço 

seria o da proposta). 

d) O preço do serviço de TDT não estava sujeito ao princípio da orientação dos preços para 

os custos, o qual apenas poderia ser imposto na sequência da competente análise de 

mercado / A Lei veio impor diretamente o princípio da orientação dos preços para os 

custos, que passou a ser aplicável ao preço do serviço de TDT. 
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e) Na ponderação dos riscos inerentes ao negócio, a ANACOM considerou que devia ser 

tido em devida conta o facto de, por um lado, não depender exclusivamente da MEO a 

inclusão de novos canais no MUX A e de, por outro lado, numa intervenção regulatória 

sobre os preços dos serviços de TDT, a qual devia ser fundada em princípios de equidade 

e proporcionalidade, estar vinculada a garantir, na medida do possível, a rentabilidade e 

sustentabilidade da rede TDT / A Lei veio impor, sem mais, o princípio de que o preço 

praticado tem por base o espaço efetivamente ocupado por cada serviço de programas 

de televisão. 

Esta síntese resume e faz ressaltar à evidência a mudança de contexto legal e regulatório 

ocorrido, sendo inquestionável que a ANACOM se encontra sujeita ao princípio da legalidade 

e, como tal, está vinculada ao cumprimento da lei que vigora m cada momento (e, portanto, 

atualmente, do regime decorrente da Lei n.º 33/2016). 

Prosseguindo, a MEO veio, com recurso a passagens da contestação apresentada pela 

ANACOM no âmbito do processo de impugnação intentado pela RTP, sustentar que esta 

Autoridade teria então defendido uma posição contraditória face ao SPD aqui em apreciação.  

Ora, face ao que ficou exposto, é agora fácil contextualizar as referidas citações, reiterando 

que não há qualquer contradição de posições, uma vez que, conforme se viu, o 

enquadramento legal e regulatório aplicável mudou.  

Assim, e seguindo a real sequência do articulado invocado, verifica-se que: 

a) A MEO cita o artigo 156.º e, no fim, à laia de conclusão, o artigo 158.º, mas a sequência 

é esta: 

“156.º 

Uma vez que a vinculação tendencial que decorria da proposta ao preço máximo de 885,1 milhares 

de euros por Mbit/s cedia perante um acordo em que fosse estabelecido preço diferente, não pode 

tomar-se aquele preço (tendencialmente máximo) como referência única e absoluta na avaliação do 

caráter excessivo (ou não excessivo) do preço efetivamente praticado (como já se afirmou acima).  

157.º 

Avaliação essa que se encontra a decorrer. 
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158.º 

Logo, ao contrário do que a Autora sustenta, de forma aparentemente simples (mas realmente 

simplista), a verificação do alegado excesso do preço total que lhe é cobrado nunca poderia resultar 

apenas de uma operação aritmética de multiplicação do preço por Mbit/s referido na proposta pelo 

volume da capacidade utilizada.” 

b) A MEO cita (apenas) o artigo 192.º, sendo também relevante o artigo 193.º: 

“192.º 

Assim em conclusão, articulando o disposto no artigo 19º, nº 4 do Regulamento do concurso relativo 

ao MUX A com o que consta do DUF a este respeito, resulta claro que, nos termos fixados, o preço 

a praticar pela PTC seria, em primeira linha, o que tivesse sido acordado entre esta e os operadores 

televisivos (a RTP, a SIC e a TVI).  

193.º 

Apesar de o preço por Mbit/s previsto na Proposta (cenário variante) constituir um preço de 

referência.” 

c) A MEO cita o artigo 242.º de forma incompleta, o qual, curiosamente, se insere num ponto 

da contestação intitulado “Quanto ao preço indicado no concurso”, em que pode ler-se, 

designadamente, o seguinte: 

“235.º 

De facto, e tal como se deixou expresso na Decisão ora impugnada, o ICP-ANACOM reconheceu 

que o fator preço – i.e., o preço médio anual de disponibilização do Mux A por Mbit/s – constitui 

um dos compromissos assumidos pala PTC na Proposta apresentada a concurso, tendo esta[e] 

fator (além de outros) pesado na avaliação e consequente sucesso na sua Proposta apresentada. 

236.º 

O ICP-ANACOM exprimiu já o seu entendimento sobre a matéria – na Decisão ora impugnada – 

no sentido de se verificar uma vinculação jurídica quanto ao preço máximo a praticar, em virtude 

da atribuição do DUF. 

237.º 

Contudo e como igualmente expressou na Decisão, esta vinculação consiste numa vinculação 

(tendencial) a um preço máximo; 

238.º 

Uma vez que terá sempre, necessariamente, que existir uma certa margem de manobra na 

definição final do preço a praticar – privilegiando-se, por isso, o acordo entre as partes –, pois caso 
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contrário estar-se-ia a propugnar pela imposição de um preço fixo, absolutamente impossível de 

ser alterado. 

239.º 

E esta solução nunca foi pretendida pelo ICP-ANACOM, nem mesmo aquando do lançamento do 

concurso. 

240.º 

Neste sentido, veja-se tanto o teor do DUF (transcrito supra) como o próprio artigo 19º, nº 4 do 

Regulamento do Concurso, e ainda o Relatório do procedimento de consulta a que se submeteu 

o Projeto de Regulamento do Concurso do Mux A, a págs.11 e 12 (já mencionadas), de que resulta 

claramente que se pretendia que as partes (i.e., o titular do direito de utilização e os operadores 

de televisão) negociassem entre si com vista à obtenção de acordo nesta matéria. 

241.º 

Pretender o contrário poderia constituir uma distorção injustificada da concorrência, contrária aos 

objetivos da atividade regulatória do ICP-ANACOM, já que no limite poderia significar que a PTC 

não era sequer livre para cobrar preços inferiores aos indicados no Concurso, caso viesse a propor 

e a negociar com os operadores nesse sentido, no âmbito do processo negocial que iria ser 

desencadeado. 

242.º 

O que se pretendia com a definição do preço médio por Mbps estipulado era, para além, de 

estabelecer um critério que permitisse a comparação entre os concorrentes, no âmbito do 

concurso público realizado, criar um limite máximo tendencial para o preço a praticar, prevenindo 

o seu aumento excessivo.” 

d) Por fim a MEO cita os artigos 312.º e 315.º, mas veja-se a sequência, na íntegra, pois na 

verdade, a ANACOM nunca veio declarar que considerava que o preço da proposta 

deveria ser “por canal” e não “por Mbps” – seja nas deliberações anteriores sobre esta 

matéria, seja na contestação citada pela MEO. O que a ANACOM veio dizer – e que 

consta igualmente da contestação citada pela MEO e que, naturalmente, esta não 

transcreveu porque não a favorece – foi que (destaques nossos): 

“299.º 

Acresce que, nos termos do Regulamento do Concurso e do Caderno de Encargos, a PTC deveria 

apresentar o preço médio anual de disponibilização do serviço por Mbit/s nos primeiros 10 anos, 

preço que correspondia a um dos subcritérios de avaliação no âmbito do concurso público (vide 

o «Subcritério a3 (17%) – Preço médio anual de disponibilização do serviço por Mbit/s nos primeiros 

10 anos», referido naqueles instrumentos concursais); 
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300.º 

O qual acabou por ficar especificado no DUF. 

301.º 

Como se sabe, estes MoU fazem parte do cenário variante da Proposta no âmbito do concurso 

público relativo ao Mux A, sendo que o preço neles acordado entre as partes foi considerado para 

efeitos do plano de receitas previsto, ao ser elaborada a Proposta que veio a ser apresentada pela 

PTC. 

302.º 

Realce-se que esta fixação do preço por canal – prevista nos MoU – não constituía requisito do 

concurso, tratando-se, por conseguinte, de um elemento adicional cuja apresentação 

resultou da livre iniciativa da PTC – mas que foi necessariamente levado em consideração na 

determinação do preço que esta indicou na sua Proposta. 

303.º 

Assim, em cumprimento do Regulamento do concurso, a PTC apresentou na sua Proposta (variante) 

um preço médio anual por Mbit/s, para os 10 anos do projeto (incluindo o ano 2009, como 1.º ano), 

calculado da forma que entendeu ser a mais correta, ou seja, através do rácio entre os 

proveitos totais devidos pela prestação do serviço, a capacidade média total dos emissores 

do Mux A (20,1 Mbit/s) e os investimentos e custos de exploração expectáveis. 

304.º 

Foi, assim, neste contexto e ao abrigo do previsto no Regulamento do Concurso que a sua Proposta 

foi apresentada, indicando um preço médio anual de disponibilização do serviço por Mbit/s. 

305.º 

O preço médio anual indicado ascendia a 746,4 milhares de euros por Mbit/s nos primeiros 10 anos 

e, caso se tivesse por referência os anos de 2011 a 2018, corresponderia a 885,1 milhares de euros 

por Mbit/s; 

306.º 

Tendo a Proposta apresentada pela PTC assentado no pressuposto de uma utilização efetiva de 

100% da capacidade do Mux A. 

307.º 

Note-se que o preço médio de 746,4 milhares de euros por Mbit/s nos primeiros 10 anos é que teria 

sido utilizado para efeitos de comparação das (eventuais) propostas apresentadas a concurso, uma 

vez que assegurava uma unidade singular para efeitos de comparação de preços. 

308.º 

Constituindo, o referido preço médio, uma referência para a comparação de eventuais propostas a 

concurso – embora mais tarde se tenha verificado que apenas a PTC acabou por concorrer. 

309.º 

Contudo e como se demonstrará, este preço não pode ser aplicado de forma direta e linear.  
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(…) 

311.º 

Como se referiu, a PTC integrou na sua Proposta os MoU anteriormente celebrados com cada um 

dos operadores de televisão, propondo praticar um preço anual por canal e não um preço médio 

anual por Mbit/s. 

312.º 

Neste contexto, foram negociados e acordados entre a PTC e todos os operadores de televisão, 

incluindo a própria RTP, preços anuais por canal e nunca preços médios anuais por Mbit/.”. 

É esta a sequência correta que consta da contestação e que a MEO não transcreveu, 

limitando-se a inserir citações descontextualizadas desta peça processual, apenas em seu 

benefício, delas pretendendo retirar conclusões que não correspondem à realidade dos factos.  

Note-se que a ANACOM defendeu (no enquadramento normativo que antecedeu a Lei n.º 

33/2016) nas várias deliberações que adotou sobre a questão do preço (e na posição – 

coerente – que sustentou nas contestações apresentadas no âmbito das ações judiciais em 

curso, nomeadamente nas passagens transcritas pela MEO, que mais não fazem que 

corroborar a posição desta Autoridade) que, não obstante o preço indicado na proposta 

apresentada a concurso (o preço médio anual por Mbps), foram acordados entre as partes 

preços “por canal”; e que o preço considerado para efeitos do cálculo, pela ANACOM, da 

eventual existência de preços excessivos praticados pela MEO com o serviço TDT (e que 

consta referido tanto na deliberação de 02.05.2014, como no exercício meramente analítico 

constante da deliberação de 17.11.2015) deveria atender a outros fatores, nomeadamente a 

capacidade ocupada (à data), a imputação dos custos com a capacidade livre (também à 

data) e, ainda, os preços “por canal”, tal como estes foram acordados, livremente, pelas partes 

nos diversos acordos que foram sempre estabelecendo. Assim, os preços “por canal” foram 

efetivamente os levados em conta pela ANACOM, mas apenas para efeitos da análise da 

eventual existência de preços excessivos praticados pela MEO – já que a ANACOM não 

fixou qualquer preço, nem lhe competia fazê-lo –, no contexto da investigação aprofundada 

efetuada no âmbito do quadro legislativo e regulatório anteriormente em vigor. Ora, é 

exatamente isto que resulta das passagens transcritas nos pontos 121 e seguintes da 

pronúncia da MEO.  

Mas ainda a este respeito, refira-se que a MEO afirma, na sua pronúncia (cfr. o respetivo 

ponto 121), que no âmbito da contestação mencionada, a ANACOM teria defendido «que não 

existe nenhuma “incompatibilidade entre o preço anual por Mbps apresentado na proposta e 
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o preço anual por canal praticado”». Ora, a expressão transcrita pela MEO [“incompatibilidade 

entre o preço anual por Mbps apresentado na proposta e o preço anual por canal praticado”] 

consta, de facto, daquela contestação, mas decorre de citações do relatório de audiência 

prévia aprovado pela deliberação de 02.05.2014 (das suas págs. 24 e 25) e foi, mais uma vez, 

flagrantemente descontextualizada. Ora, o que se refere naquela contestação é o seguinte 

(destaques nossos):  

“14.º 

Sem prejuízo refira-se que, obviamente, quando vier a tomar a decisão que já anunciou sobre o 

preço praticado, o Demandado terá de atender, entre muitos fatores a que adiante se aludirá – 

com destaque para os custos do serviço em causa –, também aos preços que constam da 

Proposta apresentada pela PTC, 

15.º 

Como, aliás, decorre do que afirma a páginas 22 a 25 do Relatório da Audiência Prévia. 

Com efeito, 

16.º 

Depois de explicitar que «(…) já em 28.03.2014, portanto, já durante os procedimentos de 

consulta», tinha solicitado à PTC que disponibilizasse um conjunto alargado de informação 

«essencialmente de custeio»2, por forma a poder identificar «entre outros aspectos, se o preço 

praticado é, ou não, excessivo» – elencando seguidamente (nas páginas 22, 23 e 24 da Decisão 

sob escrutínio), uma série de elementos cuja disponibilização foi requerida – o Demandado 

concluiu que «A investigação aprofundada tem, assim, em linha com o atrás referido, dois 

objetivos: 

(a) Avaliar se o preço anual por canal praticado pela PTC se encontra num valor superior aos 

custos, ou seja, se é excessivo. 

(b) Avaliar se, do ponto de vista da eficiência dos recursos e do cumprimento dos interesses 

públicos subjacentes à regulação do MUX A, tendo em conta a capacidade efetivamente 

ocupada pelos operadores, a que está indissociada do serviço (como a banda de guarda) e 

a que está livre para utilização pela PTC da forma como melhor entender (como aconteceu 

com o Canal Parlamento), existe alguma incompatibilidade entre o preço anual por Mbps 

apresentado na proposta e o preço anual por canal praticado» (destaque nosso).” 

E ainda:  

“247.º 
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Veja-se que se menciona a páginas 25 desse Relatório, expressamente, que um dos objetivos 

da investigação aprofundada em curso é «avaliar se o preço por canal praticado pela PTC se 

encontra num valor superior aos custos, ou seja, se é excessivo» (cfr., embora com sublinhado 

nosso). 

248.º 

Refira-se a este respeito que o segundo objetivo da investigação aprofundada é exatamente 

«avaliar se, do ponto de vista da eficiência da utilização dos recursos e do cumprimento dos 

interesses públicos subjacentes à regulação do MUX A, tendo em conta a capacidade efetivamente 

ocupada pelos operadores de televisão, a que está reservada para utilização desses operadores, a 

que está indissociada do serviço (como a banda de guarda) e a que está livre para utilização pela 

PTC da forma como melhor entender (como aconteceu com o Canal Parlamento), existe alguma 

incompatibilidade entre o preço anual por Mbit/s apresentado na proposta da PTC e o preço 

anual por canal praticado» (idem).” 

Assim, de facto, os preços “por canal” defendidos pela MEO foram tidos em conta pela 

ANACOM no passado, mas apenas no contexto da já mencionada investigação aprofundada 

e para efeitos da avaliação da eventual existência de custos excessivos com o serviço TDT, 

sempre no âmbito do quadro normativo vigente à época – e que já não é o atual.  

Ou seja, a ANACOM nunca confundiu os conceitos de preço apresentado na “proposta” com 

preço “por canal” e também não afirmou que, com a entrada em vigor da Lei n.º 33/2016 o 

preço pela prestação do serviço deixou de ser um preço “por canal” e passou a ser um preço 

“por Mbps”. 

A verdade é que – ainda que a MEO não concorde – o paradigma mudou na sequência desta 

intervenção legislativa, já que a Lei n.º 33/2016 veio prever expressamente que o preço a 

praticar pelo serviço deverá ter como «limite o preço apresentado na proposta que venceu o 

respetivo concurso público» – o que significa que o preço “por canal” tem, agora e à luz do 

novo enquadramento jurídico, que ser compatível com este limite. E esta novidade resulta de 

uma decisão do legislador, e não do Regulador.  

Assim, a ANACOM tem vindo a afirmar, de forma consistente, que o preço da proposta é o 

preço médio anual por Mbps, mas que foi assumido e entendido pelos intervenientes, direta 

ou indiretamente envolvidos no processo concursal, que em matéria de preços era privilegiada 

a negociação entre as partes que se reconduziu ao preço “por canal” acordado entre a MEO 

e os operadores de televisão – e o preço acordado e efetivamente praticado esteve também 
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na base das análises da ANACOM, quer quando avaliou a sua capacidade de intervenção, 

quer quando verificou se se tratavam de preços excessivos.  

Acresce que a ANACOM também afirmou que, “sendo apresentados um preço médio total por 

Mbps (em cumprimento do determinado nos instrumentos do concurso) e um preço por canal, 

podendo os dois ser irreconciliáveis, dúvidas não subsistem de que deve prevalecer, tendo 

presente o quadro jurídico existente, o preço cuja indicação foi solicitada no Regulamento do 

Concurso e que foi utilizado para aferir o mérito da proposta. É de resto este o preço 

salvaguardado no DUF n.º 6/2008 ao referir o «preço médio anual de disponibilização do 

serviço por Mbit/s»”. 

É isso que resulta da sua deliberação de maio de 2014, é isso que consta do parecer desta 

Autoridade transmitido à Assembleia da República no âmbito do processo legislativo, logo, é 

essa a informação de que também o legislador dispunha. 

Por outro lado, a ANACOM nunca ignorou que existia uma questão de alocação de 

capacidade no MUX A, uma vez “que o preço anual de 885,1 milhares de euros por Mbps foi 

determinado considerando os custos estimados na proposta e, conforme consta do relatório 

do concurso público relativo ao MUX A, tendo em conta a capacidade disponibilizada no MUX 

de 19,91 Mbps no Continente e de 22,12 Mbps nas Regiões Autónomas. Ou seja, o 

pressuposto utilizado na proposta foi de que toda a capacidade útil do MUX A estaria atribuída, 

diretamente ou por reserva, aos operadores de televisão (RTP1, RTP2, RTP Açores, RTP 

Madeira, SIC, TVI e 5.º canal). Assim, o referido preço foi calculado admitindo plena utilização 

da capacidade instalada pelos operadores de televisão que na altura tinham direito de 

transmissão no MUX A.” (cfr. a página 33 da decisão da ANACOM de 2 de maio de 2014). 

E essa questão foi também abordada pelo legislador, como resulta com clareza da exposição 

de motivos do Projeto de Lei n.º 98/XIII/1.ª, na qual se defendia que “o preço do serviço de 

transporte e difusão do sinal a cobrar aos operadores de televisão deve refletir a ocupação 

efetiva do Mux A por cada um dos respetivos serviços de programas e não, como tem vindo 

a suceder, a utilização de espaço que efetivamente não ocupam, repercutindo parte do risco 

do negócio da gestão do Mux A nas televisões.”. 

A Lei n.º 33/2016 veio também resolver esta questão da imputação dos custos da capacidade 

não ocupada, ao impor (ex novo) que o preço praticado deve “ter como base o espaço 

efetivamente ocupado por cada serviço de programas de televisão”. 
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Há, assim, um duplo critério na Lei n.º 33/2016, já que esta prevê, por um lado, que o “preço 

praticado […] deve […] ter como base o espaço efetivamente ocupado por cada serviço de 

programas de televisão” e, por outro, que deve ter “como limite o preço apresentado na 

proposta que venceu o respetivo concurso público”. 

Ou seja, a lei não só se refere ao “preço apresentado na proposta que venceu o respetivo 

concurso público”, como especifica que o preço praticado deve “ter como base o espaço 

efetivamente ocupado por cada serviço de programas de televisão”. O “espaço efetivamente 

ocupado por cada serviço de programas de televisão” não pode ter outra leitura que não a 

capacidade utilizada em Mbps. Deste modo, ainda que dúvidas houvesse, sem conceder, 

sobre qual o preço que foi apresentado na proposta que venceu o concurso público em causa, 

a verdade é que o preço de 885,1 mil euros por Mbps é o preço que foi estimado na proposta 

da MEO tendo em conta o espaço efetivamente ocupado por cada serviço de programas de 

televisão – pelo que tais dúvidas ficariam, irremediavelmente, resolvidas. 

Mas mais: na mesma exposição de motivos refere-se que “Nas Regiões Autónomas dos 

Açores e da Madeira, o preço do serviço de transporte e difusão do sinal a cobrar aos 

operadores de televisão deve ser proporcionalmente reduzido à configuração regional da rede 

que estiver em causa”, o que só se pode entender para dar resposta à própria limitação que 

a MEO havia identificado – e que agora repete na sua pronúncia –, caso o preço fosse por 

Mbps, ou seja, que “A aplicação de preços por Mbps, sem qualquer ponderação da 

capacidade com base na dimensão da rede no respetivo espaço geográfico, conduziria a 

resultados potencialmente inadequados, levando a que a RTP Açores e a RTP Madeira 

pagassem o mesmo valor que a RTP, a SIC e a TVI, por todos os canais ocuparem o mesmo 

espaço no MUX A, embora sejam serviços de programas televisivos de âmbito geográfico 

diferente e o número de emissores instalados nas Regiões Autónomas significativamente 

inferior e de menor potência face aos emissores instalados no Continente”.  

Assim, a regra do n.º 4 do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016, visa ultrapassar esta incongruência, 

identificada pela própria MEO caso o preço fosse por Mbps, ao determinar a redução 

proporcional dos preços dos serviços de programas regionais em função da dimensão da rede 

no espaço geográfico – assegurando a aplicabilidade do preço por Mbps.  

Em suma, o comentário da MEO de que é irracional considerar que o preço apresentado na 

proposta que venceu o respetivo concurso público seja o preço por Mbps não colhe, visto que: 
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a) o concurso público em questão pressupunha a apresentação de um preço, fazendo-o 

unicamente através de referência ao preço por Mbps; 

b) quando solicitados esclarecimentos, a ANACOM informou que caberia ao operador de 

TDT definir e acordar com os operadores as condições comerciais da sua oferta, incluindo 

o fator de remuneração ao sinal de transmissão para o Multiplexar, sem prejuízo de 

aquele operador dever indicar na proposta o preço médio anual por Mbps; 

c) como a própria MEO admite, no contexto da sua pronúncia sobre o sentido provável de 

decisão relativo ao preço do serviço de TDT, aprovado por deliberação da ANACOM de 

14 de março de 2014, o cálculo dos preços por Mbps foi obtido através da ponderação 

da dimensão da rede no correspondente espaço geográfico; e 

d) já no contexto da investigação aprofundada dos preços da TDT, a ANACOM, na sua 

decisão de 17 de novembro de 2015, tinha referido nas conclusões que o preço “cobrado 

pela MEO aos operadores de televisão é compatível com o preço anual de 885.100 euros 

por Mbps previsto na proposta (cenário variante) da MEO apresentada no âmbito do 

concurso público para atribuição de um direito de utilização de frequências de âmbito 

nacional para o serviço de TDT, tendo em conta a alocação dos custos da capacidade 

livre no MUX A” considerada naquela (sublinhado agora). 

Por último, em relação ao argumento da MEO de que o alegado vínculo jurídico ao “preço 

médio anual de disponibilização do serviço por Mbps nos dez primeiros anos” irá expirar a 9 

de dezembro de 2018, quando se cumprirem 10 anos da atribuição do DUF TDT à MEO, 

refira-se que a ANACOM não identificou o “preço médio anual de disponibilização do serviço 

por Mbps nos dez primeiros anos” (746,4 mil euros por Mbps) a que a MEO se refere, como 

sendo o preço limite referido no n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016. 

Nem o mesmo seria de esperar, uma vez que a MEO se vinculou igualmente a um preço 

diferente, definido para o ano de 2011 e seguintes (e até ao termo do DUF), a saber: 885,1 

mil euros por Mbps. 

Recorda-se que nos termos do número 18.1 do DUF, é feita referência a um “preço médio 

anual de disponibilização do serviço por Mbit/s, nos primeiros dez anos a contar da data da 

emissão do presente título, nos termos da proposta apresentada.” E a proposta apresentada 

(e vencedora) previa precisamente um preço para os primeiros 10 anos e para os anos 

remanescentes até ao termo do DUF TDT. Ora, sendo este preço anual de 885,1 mil euros 
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por Mbps, nos termos da proposta, aplicável a cada ano, desde 2011 até ao termo da vigência 

do DUF TDT, a questão da “caducidade do preço” suscitada pela MEO não se coloca. Mas, 

admitindo-se, por mera hipótese de raciocínio, sem conceder, que o preço limite a que o 

legislador se referia no n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016 era o preço proposto para os 

primeiros 10 anos, o que não sucede (já que não tem, sequer, qualquer suporte mínimo na 

letra da lei), a verdade é que, ainda assim, ter-se-ia que admitir que a Lei n.º 33/2016 veio 

prever, por via legislativa, uma extensão do prazo de validade dos preços propostos pela MEO 

no concurso. 

Registam-se os comentários da SIC e da TVI quanto ao mérito da decisão. 

No entanto, a propósito do comentário da TVI de que a ANACOM deverá assegurar uma 

intervenção regulatória atempada que permita garantir o respeito pelo preço médio anual, com 

os 10 primeiros anos da operação de TDT em Portugal, i.e., 746,4 milhares de euros por 

Mbps, refira-se que aquele preço médio traduzia a média dos preços por Mbps a aplicar em 

cada ano, sendo que decorre da proposta que, a partir de 2011, inclusive, o preço anual por 

Mbps é 885,1 mil euros – logo o preço aplicável por via do limite máximo agora imposto pela 

Lei n.º 33/2016 é de 885,1 mil euros.  

3.5. Revisão dos preços acordados 

A MEO refere na sua pronúncia que o SPD da ANACOM, a concretizar-se, vem agravar uma 

margem já de si negativa, pelo que, a seu ver, trata-se, em boa verdade, de uma “orientação 

dos preços para os prejuízos”. Menciona que, na página 23 do SPD o Regulador refere que a 

concretização do SPD em decisão final se traduz, no imediato, num impacto negativo nas 

margens da MEO, uma vez que se estima, de acordo com os pressupostos (a seu ver, 

errados) assumidos na secção 2.2.2., uma margem (negativa) acumulada da MEO, no final 

de 2019, de [IIC]      [FIC] milhões de euros, o que significa que a MEO apenas conseguiria 

anular a margem negativa acumulada em 2021, ou seja, dois anos antes do fim do projeto 

(referindo-se a ANACOM apenas à margem que considera atribuível aos operadores de 

televisão).  

E por considerar que a informação de custos adotada pela ANACOM está incompleta e 

incorreta, e a que a abordagem em termos de margem anual não é também correta(pelos 

motivos que ficaram expostos acima), a MEO defende que, em rigor, o impacto do que foi 

projetado no SPD, caso venha a ser concretizado, é bem mais significativo, estimando um 
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NPV até 2019 de [IIC]         [FIC] milhões de euros, e um NPV até 2023 de [IIC]       [FIC] 

milhões de euros, o que compara com um NPV até 2023 de [IIC]       [FIC] milhões de euros, 

a manterem-se os preços atuais (considerando sempre, à semelhança da ANACOM, apenas 

a componente atribuível aos operadores de televisão).  

Essa circunstância é, para a MEO, particularmente chocante tendo sobretudo em vista que, 

como é reconhecido no próprio SPD, os preços que são praticados são orientados para os 

custos, transparentes e não discriminatórios. Se os preços praticados pela MEO já são 

orientados para os custos e respeitam todos os outros princípios aplicáveis, a medida que a 

ANACOM pretende impor é, no seu entender, desrazoável, desnecessária e, assim, 

atentatória do princípio da proporcionalidade, contrariando formalmente o princípio 

constitucional da liberdade de iniciativa económica privada. 

A empresa faz ainda referência a um excerto do SPD, em que a ANACOM afirma que, se “se 

considerar adicionalmente, por hipótese, que os concursos públicos para os dois novos canais 

previstos no n.º 5 da RCM n.º 37-C/2016 e no n.º 5 do artigo 6.º da Lei n.º 33/2016 serão ainda 

lançados em 2018, de forma a que a MEO possa ser remunerada, a partir de janeiro de 2019, 

pela capacidade atualmente não ocupada e cujos custos está a suportar, na íntegra, estima-

se que a empresa continue a registar uma margem acumulada negativa no final de 2019, de 

[IIC]       [FIC] milhões de euros, embora os proveitos que venha a obter com os dois novos 

canais (e tudo o resto constante) lhe permitam fazer face aos custos acumulados uns meses 

mais cedo, ainda que também em 2021 (ou seja, também durante o período do projeto de 

investimento).”  

A MEO defende que, assim sendo, mesmo no melhor cenário concebido (teoricamente) pela 

ANACOM, aquela empresa continuaria a ter uma margem negativa significativa (admitindo 

aqui os pressupostos assumidos pela ANACOM no ponto 2.2.2. do SPD), o que considera 

que só vem reforçar a conclusão apresentada anteriormente. 

Acrescenta que, de qualquer forma, o raciocínio segundo o qual a empresa conseguirá, 

eventualmente, antes de 2023, anular a margem negativa acumulada, parte de pressupostos 

falaciosos e assenta em juízos de probabilidade que até agora não ofereceram a mínima 

certeza ou segurança sobre a respetiva verificação para poderem ser seriamente 

considerados.  
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Refere que, por um lado, o lançamento do concurso público para a atribuição da licença 

relativa aos dois serviços de programas televisivos de acesso não condicionado livre já é 

aguardado há cerca de dois anos, sendo a data do respetivo lançamento verdadeiramente 

incerta. Tendo presente o que aconteceu com o denominado “5.º canal”, para a MEO este 

atraso é um péssimo sinal para o futuro da sustentabilidade do projeto TDT.  

E adita que, por outro lado, muito embora a ANACOM “preveja” uma melhoria das margens 

da MEO e que o panorama regulatório da TDT se vai manter constante, o historial relativo à 

TDT tem demonstrado que não tem sido esse o caso. Antes pelo contrário: para a MEO o que 

se tem verificado neste domínio é que as margens da empresa têm vindo a piorar (como é, 

aliás, reconhecido pela própria ANACOM) e que o panorama regulatório tem vindo a sofrer 

diversas alterações substanciais. 

Desconsiderando os pressupostos assumidos pela ANACOM no ponto 2.2.2. do SPD, 

segundo a MEO, mesmo que se verificasse a entrada, na grelha TDT, de mais dois canais em 

SDTV em 01.01.2019 – o que a empresa entende ser completamente irrealista –, aos preços 

propostos no SPD, o NPV que obteria até 2023 seria de [IIC]       [FIC] milhões de euros 

(considerando sempre, à semelhança da ANACOM, apenas a componente atribuível aos 

operadores de televisão), não permitindo, ainda assim, viabilizar o projeto TDT. 

Refere, a título complementar, que a conjugação da entrada de dois canais adicionais em 

01.01.2019 com a não concretização da redução de preços proposta no SPD traduzir-se-ia 

na obtenção de um NPV até 2023 inferior, de [IIC]       [FIC] milhões de euros (considerando 

sempre, à semelhança da ANACOM, apenas a componente atribuível aos operadores de 

televisão), ou seja, segundo a MEO, só nestas circunstâncias, se conseguiria praticamente 

neutralizar o prejuízo do projeto TDT alocado aos operadores de televisão.  

Assim sendo, argumenta que, a confirmar-se, a decisão projetada no SPD da ANACOM, 

agravará os resultados líquidos negativos da MEO, colocando em causa o desenvolvimento 

da sua atividade neste segmento de mercado, sendo atentatória dos princípios da livre 

iniciativa económica privada e da proporcionalidade, por ser desnecessária ao fim que visa 

atingir. Na opinião da empresa, a medida ali prevista é manifestamente ilegal, pelo que não 

poderá deixar de defender os seus legítimos direitos e interesses, assacando a necessária 

responsabilidade pela utilização de poderes regulatórios fora do primado legal e com objetivos 

incertos.  
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A MEO refere ainda que a redução de preços proposta pela ANACOM – de forma a, 

alegadamente, equiparar o preço por Mbps atualmente praticado pela MEO ao preço 

apresentado na proposta – abrange (e beneficia) os vários canais de televisão que atualmente 

compõem a grelha TDT (com exceção do Canal Parlamento).  

Afirma que, em termos práticos, a ANACOM pretende que a MEO reduza em 15,6% o preço 

praticado por canal à RTP1, RTP2, SIC, TVI, RTP3 e RTP Memória, o que considera que se 

traduz num tratamento de forma igual de situações distintas, com base num fundamento 

específico, da proposta apresentada no concurso TDT, que não pode ser estendido a 

entidades que não foram consideradas na proposta.  

Entende que é inegável que, quando apresentou a sua proposta económico-financeira, 

apenas considerou os canais referidos nos documentos do concurso (RTP1, RTP2, SIC, TVI 

e o chamado 5.º canal) que tinham direito a ser transmitidos na nova plataforma, mas já não 

outros canais que vieram mais tarde a integrar a grelha TDT. Por conseguinte, eventuais 

limitações que constem da sua proposta só podem ser invocadas no contexto dessa mesma 

proposta e tendo em vista as entidades que foram consideradas no concurso TDT.  

Todavia, segundo a MEO, a ANACOM pretende, com este SPD, estender a terceiros 

limitações que a MEO apenas assumiu perante os canais RTP1, RTP2, SIC e TVI, o que 

considera ser uma entorse especialmente grave ao princípio da estabilidade das propostas, 

bem como ao princípio da legalidade, que seria altamente prejudicial para a sua posição.  

Acrescenta que os canais que atualmente integram a grelha TDT têm posições jurídicas 

distintas, não apenas pelo título/direito que os habilitou a ser transmitidos na grelha TDT (uns 

tinham o direito legal a ser transmitidos e outros não), mas também pela diferente tipologia e 

natureza (uns são canais generalistas e outros são canais temáticos).  

Por conseguinte, a MEO considera que a ANACOM deve rever a sua orientação nesta 

matéria, sendo manifesto que não pode invocar limites constantes da proposta da MEO para 

beneficiar canais que não foram consideradas no concurso TDT e que não constam da 

proposta económico-financeira que apresentou no âmbito do concurso. 

A RTP não entende o motivo que levou a ANACOM a projetar determinar, no SPD em análise, 

que os preços revistos só seriam aplicáveis no futuro, alegando que a situação jurídica 

material no presente caso – a prática de preços superiores ao preço máximo constante da 

proposta apresentada pela MEO no âmbito do procedimento de atribuição da licença de 
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exploração da rede TDT – já se verifica desde o momento em que a prestação daquele serviço 

foi iniciada. 

Nessa medida, a RTP refere que sempre defendeu a necessidade de a ANACOM determinar 

a revisão dos preços praticados pela MEO desde a data de início da prestação deste serviço. 

Embora sabendo que a posição da ANACOM em relação a este ponto tem divergido da sua 

posição, a RTP entende que não pode deixar de ter em consideração factos anteriores à data 

de início deste procedimento de avaliação, os quais conduzem, a seu ver, à necessidade de 

determinar a retroatividade dos preços revistos. 

Acrescenta que a ANACOM, ao concluir pela necessidade de revisão dos preços praticados 

pela MEO está a reconhecer que os preços vigentes não respeitam o limite previsto na Lei n.º 

33/2016. 

Partindo dessa constatação, não pode deixar de se considerar que a MEO, na data de entrada 

em vigor da Lei n.º 33/2016, se encontrava a praticar preços superiores ao preço máximo 

constante da proposta apresentada no âmbito do procedimento de atribuição da licença de 

exploração da TDT. Nessa medida, para a RTP, deve concluir-se que, na data de entrada em 

vigor da Lei n.º 33/2016, os preços praticados pela MEO não respeitavam os limites legais 

previstos. 

A RTP refere ainda que, considerando o disposto no n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 33/2016, as 

alterações relativas aos critérios e princípios de determinação dos preços aplicáveis à 

prestação do serviço de TDT resultantes do novo quadro legal seriam incorporadas no título 

do direito de utilização de frequências (DUF) atribuído à MEO. Relembra que, nessa 

sequência, a ANACOM procedeu, em 22 de junho de 2017, à alteração do DUF atribuído à 

MEO, nos termos do qual determinou, no respetivo ponto 18.2, que aquela está obrigada a 

praticar os preços em conformidade com os limites previstos na Lei n.º 33/2016, desde a sua 

data de entrada em vigor. 

Conclui, assim, que a MEO se encontra obrigada, em virtude da alteração do DUF, a praticar 

preços que respeitassem os limites previstos na Lei n.º 33/2016, desde a data de entrada em 

vigor daquele diploma, que ocorreu em 25 de agosto de 2016. 

Ora, tendo a ANACOM constatado, no âmbito deste procedimento, que os preços praticados 

pela MEO não respeitam os critérios legalmente definidos, e verificando-se que tal situação 
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ocorre desde a data de entrada em vigor da Lei n.º 33/2016, entende a RTP que a decisão da 

ANACOM deve determinar a aplicação retroativa dos preços revistos, fazendo-os retroagir ao 

dia 25 de agosto de 2016. 

A RTP defende igualmente que, sem prejuízo do exposto, caso a ANACOM tenha um 

entendimento diferente do seu, a decisão de revisão do preço a aplicar pela MEO deve, em 

qualquer caso, retroagir os seus efeitos pelo menos à data de [re]emissão do DUF, ou seja, a 

22 de junho de 2017, uma vez que, a partir dessa data, ficaram incorporadas no título atribuído 

à MEO para a exploração da TDT as novas condições de prestação do serviço, bem como os 

critérios e princípios aplicáveis à fixação dos preços a praticar. 

Ainda sobre a questão da aplicação retroativa dos preços revistos, este operador faz notar 

que a distribuição de serviços de programas na rede TDT foi alargada aos serviços de 

programas "RTP3" e "RTP Memória" a partir de 1 de dezembro de 2016, alegando que a 

inclusão de serviços de programas adicionais na rede TDT permitiu à MEO uma otimização 

da gestão daquela rede e as inerentes economias na prestação do serviço em causa – a 

distribuição destes serviços de programas adicionais implicou a redução da capacidade não 

utilizada da rede TDT e, consequentemente, a redução dos custos suportados pela MEO 

relativos ao espaço não ocupado. 

Refere ainda a RTP que a entrada em vigor da Lei n.º 33/2016 implicou uma alteração de 

paradigma quanto a este ponto, uma vez que passou a determinar que os custos relativos à 

capacidade não utilizada da frequência atribuída à MEO para a exploração da rede TDT são 

integralmente suportados pela MEO. Conclui afirmando que a inclusão de novos serviços de 

programas na rede TDT implicou, necessariamente, uma redução desses custos. 

Ainda sobre a questão em apreço, a RTP diz admitir que, com a inclusão dos novos serviços 

de programas na rede TDT, a MEO celebrou aditamentos com os operadores de televisão, de 

que resultou uma redução dos preços praticados até então, em parte por força da alteração 

de paradigma quanto à alocação dos custos relacionados com a capacidade não ocupada. 

Não obstante, sublinha que, ainda assim, tais preços não obedecem aos critérios definidos na 

lei aplicável, por serem superiores ao preço máximo constante da proposta apresentada pela 

MEO no âmbito do procedimento de atribuição da licença de exploração da TDT. 

A RTP entende que, se a partir de 1 de dezembro de 2016 a MEO já se encontrava em 

condições de cumprir as novas especificações decorrentes do DUF [re]emitido pela ANACOM 
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em 22 de junho de 201648 – no sentido de proceder à distribuição dos serviços de programas 

“RTP3” e “RTP Memória” na rede TDT –, então deve considerar-se que nessa data a MEO 

estaria igualmente vinculada a cumprir os critérios legalmente definidos quanto para fixação 

dos preços devidos pela prestação deste serviço. 

Este operador acrescenta ainda que a situação material atual da distribuição de serviços de 

programas na rede TDT não sofreu alterações desde a data de início de distribuição dos 

serviços de programas “RTP3” e “RTP Memória”. 

Verificando-se que no projeto de decisão que está aqui a ser analisado a ANACOM já constata 

a necessidade de proceder à revisão do preço praticado pela MEO por se afigurar excessivo, 

entende que tal decisão deve retroagir os seus efeitos, pelo menos a 1 de dezembro de 2016, 

por se verificar que a MEO procedeu à implementação das alterações decorrentes da Lei n.º 

33/2016 desde aquela data. 

Pelos argumentos expostos, a RTP considera que a não aplicação retroativa dos preços 

revistos nos termos do SPD em análise originaria uma situação materialmente injusta e 

desequilibrada, por não existir qualquer motivo pertinente que justifique a aplicação dos 

preços revistos apenas a partir da data de produção de efeitos da deliberação final tomada no 

âmbito deste procedimento. 

Nessa medida, para a RTP seria adequado que a ANACOM revisse a sua decisão no sentido 

de determinar a aplicação retroativa dos preços revistos (indicados no SPD em análise) a 

partir de 25 de agosto de 2016. 

No que respeita às conclusões da análise, nomeadamente, à necessidade de redução do 

preço em 15,16% para que sejam cumpridas as disposições legais aplicáveis, a SIC refere 

não ter conhecimento de nenhum facto ou estudo para considerar de forma sustentada que a 

referida redução não é adequada e, consequentemente, pôr em causa o mérito ou a seriedade 

da análise realizada. Por essa razão, e nessa parte, afirma rever-se no teor do SPD. 

Defende, contudo, que não pode acolher e concordar que a referida decisão de redução entre 

“em vigor no prazo de 10 dias úteis após a notificação da decisão final que venha a ser 

adotada no presente procedimento”49, desde logo porque entende que o racional da referida 

                                                           

48 Certamente por lapso a RTP refere o ano 2016 quando deveria ser 2017. 

49 Cf. ponto 1 do SPD, página 26. 
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decisão é, precisamente, que os preços são superiores, pelo menos, desde a disponibilização 

dos dois novos canais da RTP (RTP3 e RTP Memória), que teve início em 1 de dezembro de 

2016. Neste contexto, segundo a empresa, se a ANACOM reconhece que é desde a referida 

data que os preços são superiores aos que deveriam ser cobrados pela MEO, a decisão de 

redução deverá necessariamente reportar-se à data da verificação do incumprimento. Em 

consequência, a referida decisão de redução do preço deverá reportar-se a 1 de dezembro 

de 2016, sob pena de incumprimento da norma do n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016. 

Sobre esta matéria, a TVI refere que a Lei n.º 33/2016 entrou em vigor no dia 25 de agosto 

de 2016, pelo que a partir desse momento entrou também em vigor a limitação imposta pelo 

princípio de respeito do preço máximo concursal. 

Para a TVI, este aspecto não está devidamente considerado no SPD, devendo o prestador do 

serviço de TDT ser obrigado a corrigir os preços que cobra em violação do preço máximo 

legalmente admitido, desde o momento em que esse limite entrou em vigor, ou seja, desde 

25 de agosto de 2016. 

Entendimento da ANACOM 

A respeito do que é referido pela MEO, esclarece-se que se considera que a correspondente 

redução dos preços de modo a que seja cumprido o limite do preço apresentado na proposta 

que venceu o concurso público, de 885,1 milhares de euros por ano e por Mbps, e mantendo 

esse preço até ao final do prazo de vigência do DUF e tudo o resto constante, traduz-se, no 

imediato, num impacto negativo nas margens da empresa. 

De facto, sem prejuízo do entendimento da ANACOM exposto na secção anterior a propósito 

do exercício de cálculo do VAL efetuado pela MEO e das correções que se entendem 

necessárias nesse exercício, de acordo com os pressupostos utilizados nessa secção, 

realizando uma análise do serviço de TDT, através do cálculo do VAL e considerando que 

não entram novos canais no MUX A, mas que a MEO receberá ainda o valor de [IIC]       [FIC] 

milhões de euros em 2019 relativo à alteração dos canais 61, 64 e 67, conclui-se que o VAL 

do projeto alocado aos operadores de televisão50 é ligeiramente negativo, em [IIC]       [FIC] 

milhões de euros, conforme detalhe apresentado na Tabela 19. 

                                                           

50 Considerando um custo médio ponderado do capital de 9,06%. 
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Tabela 19. Business plan do serviço de TDT na parte alocada aos operadores de televisão – estimativa da 

ANACOM no pressuposto de aplicação do preço anual de 885,1 mil euros por Mbps 

[IIC] 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Proveitos                 

OPEX                 

EBITDA                 

EBIT                 

Imposto – IRC                 

Resultado Líquido                 

Cash-Flow de Expl.                 

Cash-Flow Total                 

NPV (VAL)                 

TIR                 

[FIC]  

Unidade: milhares de euros 

Mas se, por hipótese, se considerar adicionalmente que os concursos públicos para os dois 

novos canais, previstos no n.º 5 da RCM n.º 37-C/2016 e no n.º 5 do artigo 6.º da 

Lei n.º 33/2016 serão ainda lançados em 2019, de forma a que a MEO possa ser remunerada, 

a partir de janeiro de 2020, pela capacidade atualmente não ocupada e cujos custos está, 

atualmente, a suportar na íntegra, estima-se que o VAL do projeto seja ligeiramente positivo, 

de [IIC]        [FIC] milhões de euros. 

Uma vez mais se assinala que as estimativas apresentadas não podem ser entendidas como 

sendo absolutas e finais, visto que são calculadas com base em certos pressupostos, alguns 

dos quais de caráter previsional.  

A MEO considera chocante o resultado do SPD preconizado, tendo sobretudo em 

consideração que, conforme a própria ANACOM reconhece, os preços praticados são 

orientados para os custos; e alega que, assim sendo, a medida projetada é desrazoável, 

desnecessária e atentatória da proporcionalidade, contrariando o princípio constitucional da 

liberdade de iniciativa económica privada. Por outro lado, invoca também uma alegada 

utilização de poderes regulatórios fora do primado legal e com objetivos incertos. 
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A ANACOM não pode deixar de expressar a sua perpexidade relativamente a tais afirmações, 

uma vez que, conforme é sabido – já que é referido naquele SPD e resulta da letra da lei –, o 

referido sentido provável de decisão decorre de um imperativo legal que determina que esta 

Autoridade deve avaliar, anual e oficiosamente, a necessidade de revisão dos preços 

praticados pela prestação do serviço de TDT.  

Ora, a ANACOM está adstrita ao princípio da legalidade e, como tal, não pode deixar de 

cumprir a lei e de exercer as competências que esta lhe comete, e a verdade é que – ainda 

que a MEO não concorde – o paradigma mudou na sequência desta intervenção legislativa, 

já que a Lei n.º 33/2016 veio prever expressamente que o preço a praticar deverá ter como 

«limite o preço apresentado na proposta que venceu o respetivo concurso público», para além 

de impor o cumprimento dos princípios da transparência, da não discriminação e da orientação 

dos preços para os custos. 

Por último, a MEO contesta que a redução de preços preconizada pela ANACOM abranja e 

beneficie os vários canais de televisão que atualmente compõem a grelha TDT (com exceção 

do Canal Parlamento – que, conforme se viu, não se trata de um “canal de televisão”), 

alegando que, em termos práticos, tal conduz a que sejam tratadas de forma igual situações 

distintas, com base num fundamento específico – relativo à proposta apresentada no concurso 

TDT –, que não pode ser estendido a entidades que não foram consideradas naquela 

proposta.  

Como é bom dever, mais uma vez não é a ANACOM que estende as referidas condições, 

mas sim o legislador. Com efeito, as novas reservas de capacidade foram determinadas pela 

lei, e é também esta que regula, de forma não discriminatória, as condições de prestação do 

serviço, nas quais se incluem os preços praticados aos operadores televisivos (o que exclui, 

desde logo, o Canal Parlamento, e apenas este), sendo para o efeito irrelevante o título ou 

direito que os habilitou ou a tipologia dos serviços de programas. À ANACOM apenas compete 

aplicar a lei. 

A ANACOM ponderou os argumentos apresentados pela SIC, pela RTP e pela TVI, no sentido 

de a redução dos preços anuais por Mbps preconizada no SPD (dever) retroagir os seus 

efeitos à data de entrada em vigor da Lei n.º 33/2016, isto é, a 25 de agosto de 2016 (conforme 

proposto pela RTP e pela TVI) ou à data de disponibilização dos dois novos canais (RTP3 e 

RTP Memória), isto é, a 1 de dezembro de 2016 (como alegam a SIC e a RTP) ou, caso assim 
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não se entenda, à data de reemissão do DUF alterado, isto é, a 22 de junho de 2017 (como 

propõe ainda a RTP).  

Cumpre, em primeiro lugar, assinalar que foram os próprios operadores de televisão que, por 

sua livre iniciativa, celebraram aditamentos aos contratos com a MEO, com um preço por 

Mbps de [IIC]             [FIC] milhares de euros, quando: 

a) Por um lado, a Lei n.º 33/2016, já estava em vigor (sendo, por isso, do seu perfeito 

conhecimento as novas condições de prestação do serviço de transporte e difusão 

estabelecidas por este diploma); e 

b) Por outro lado, conheciam o preço por Mbps da proposta que venceu o concurso – no 

montante de 885,1 mil euros por Mbps a partir de 2011 –, preço este que, de acordo com 

o disposto no n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016, constitui o limite máximo do preço que 

pode ser praticado pelo operador de comunicações eletrónicas titular do DUF TDT 

associado à exploração do MUX A. 

Vejamos, em termos cronológicos.  

A Lei n.º 33/2016 entrou em vigor no dia 25 de agosto de 2016. De acordo com o disposto no 

n.º 1 do artigo 6.º da referida lei, a ANACOM deveria promover “as necessárias alterações ao 

título do direito de utilização de frequências detido pelo operador da rede digital terrestre, 

tendo em vista acomodar as alterações decorrentes da (…) lei”, tendo para o efeito aprovado, 

em 22 de setembro de 2016, o sentido provável de decisão sobre a alteração das condições 

associadas ao DUF TDT, incluindo o projeto de título a reemitir. Os operadores 

pronunciaram-se sobre a alteração do DUF em 21 de outubro de 2016 e, posteriormente, 

chegaram a acordo com a MEO, tendo celebrado os Aditamentos aos contratos de prestação 

do serviço TDT. A ANACOM aprovou, em 22 de junho de 2017, a decisão final relativa à 

alteração e reemissão do DUF TDT. 

Devendo a ANACOM, oficiosa e anualmente, avaliar a necessidade de revisão do preço do 

serviço TDT, a 3 de julho de 2018 aprovou o SPD respeitante ao presente procedimento.  
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No que respeita especificamente à matéria da eficácia dos atos administrativos, o CPA 

estabelece, como regra geral, a imediatividade dos seus efeitos jurídicos51. 

Contudo, por um lado, no n.º 1 do seu artigo 156.º prevê que têm eficácia retroativa os atos: 

a) que se limitem a interpretar atos anteriores; 

b) a que a lei atribua efeito retroativo. 

No caso em apreço, nenhuma dessas hipóteses se coloca, quer porque (i) a decisão final 

relativa ao preço praticado pela MEO associado à prestação do serviço TDT que venha a ser 

tomada não se limita a interpretar atos anteriores (mas a exercer a competência de proceder 

à avaliação que esta Autoridade está incumbida de realizar de forma anual e oficiosa), quer 

porque (ii) a Lei n.º 33/2016 não atribuiu quaisquer efeitos retroativos às normas aí 

incorporadas, nem previu que as decisões adotadas ao abrigo de tais normas teriam aquele 

tipo de efeito. 

E, por outro lado, no n.º 2 do mesmo preceito (o citado artigo 156.º), o CPA tipifica os casos 

em que a retroatividade está na disponibilidade do autor do ato administrativo (desde que 

preenchidos os pressupostos ali previstos), permitindo que, em determinados casos, a 

Administração atribua efeitos retroativos ao ato administrativo que pratique. Porém, essa 

possibilidade está naturalmente limitada, tendo em conta o quadro de valores constitucionais 

e legislativos que limitam as hipóteses de serem conferidos efeitos retroativos ao ato 

administrativo. Neste contexto, a norma indicada estabelece os casos em que o autor do ato 

administrativo pode atribuir-lhe eficácia retroativa.  

Na situação em apreço, importa avaliar a aplicabilidade das alíneas a) a d) da referida 

disposição, a saber: 

a) “Quando a retroatividade seja favorável para os interessados e não lese direitos ou 

interesses legalmente protegidos de terceiros, desde que à data a que se pretende fazer 

remontar a eficácia do ato já existissem os pressupostos justificativos dos efeitos a 

produzir” [artigo 156.º, n.º 2, alínea a) do CPA – sublinhado nosso]: 

                                                           

51 De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 155.º do CPA, “O ato administrativo produz os seus efeitos desde 

a data em que é praticado, salvo nos casos em que a lei ou o próprio ato lhe atribuam eficácia retroativa …”. 
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No caso vertente, a eventual retroatividade não é claramente favorável à totalidade dos 

interessados, o que por si só exclui a possibilidade de atribuição de efeitos retroativos, tal 

como prevista na norma enunciada.  

Mas, mesmo que este critério se mostrasse satisfeito (o que não se verifica), e por mera 

hipótese de raciocínio, esta Autoridade ponderou igualmente se “à data a que se pretende 

fazer remontar a eficácia do ato já [existiam] os pressupostos justificativos dos efeitos a 

produzir” (sublinhado nosso), ou seja, se os pressupostos legais da respetiva 

competência e decisão já se encontravam reunidos à data a que se reportariam os efeitos 

do ato – neste contexto, interessa que o ato já pudesse ter sido praticado legalmente à 

data a que se reportam os seus efeitos, por já se encontrarem preenchidos, então, os 

seus próprios pressupostos. 

Quanto à primeira data proposta pelos operadores de televisão para fazer remontar os 

efeitos da decisão que vier a ser tomada (isto é, a partir da data de entrada em vigor da 

Lei n.º 33/2016: o dia 25 de agosto de 2016), sabemos, à partida que nessa data: 

(i) não tinham sido promovidas as necessárias alterações ao DUF TDT, tendo em vista 

acomodar as alterações da lei (nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 

33/2016); 

(ii) por sua vez, a MEO não tinha promovido as alterações contratuais necessárias à 

efetivação do disposto nos artigos 3.º e 4.º da Lei n.º 33/2016; 

(iii) logo, não havia ainda qualquer certeza quanto à realização (ou não) de acordos (e 

em que termos) entre as partes envolvidas, as quais, apenas iriam entrar em 

negociações a partir da data de entrada em vigor da lei. 

Ora, não sendo possível concluir, à data de entrada em vigor da Lei n.º 33/2016, se os 

preços que viessem (ou não) a ser acordados entre as partes acomodariam o novo regime 

estabelecido no referido diploma, conclui esta Autoridade que não estavam, desde logo, 

reunidos os “pressupostos justificativos dos efeitos a produzir”. 

Quanto à possibilidade de fazer retroagir os efeitos da decisão à data de disponibilização 

dos dois novos canais (RTP3 e RTP Memória) através da rede TDT, ao dia 1 de dezembro 

de 2016, sabemos que: 
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(i) nessa data, a MEO ainda não tinha promovido as alterações contratuais com todos 

os operadores de televisão, necessárias à efetivação do disposto nos artigos 3.º e 

4.º da Lei n.º 33/2016; 

(ii) como tal, não havia ainda certeza quanto à realização (ou não) de acordos (e em que 

termos) entre todas as partes envolvidas, as quais apenas iniciariam negociações 

com aquela finalidade após a data de entrada em vigor da Lei.  

Resulta evidente, pelas mesmas razões atrás invocadas, que não estavam, à data, ainda 

reunidos os “pressupostos justificativos dos efeitos a produzir”. 

Quanto à possibilidade de atribuição de efeitos retroativos da decisão à data de reemissão 

do DUF TDT (22 de junho de 2017), verifica-se que: 

(i) tinham sido promovidas as necessárias alterações ao DUF TDT, tendo em vista 

acomodar as alterações da lei (nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 

33/2016); 

(ii) por sua vez, a MEO tinha promovido as alterações contratuais necessárias à 

efetivação do disposto nos artigos 3.º e 4.º da Lei n.º 33/2016, uma vez que tinha 

acordado com todos os operadores de televisão os novos preços a praticar. 

E este último aspecto é fundamental, na medida em que, conhecendo os operadores de 

televisão, por um lado, os novos princípios aplicáveis ao preço do serviço de TDT 

decorrentes da Lei n.º 33/2016 e, por outro lado, o preço por Mbps previsto na proposta, 

acordaram com o titular do DUF TDT os novos preços, apesar da regra transitória 

estabelecida no n.º 3 do artigo 6.º da referida Lei, que prevê que “na falta de acordo para 

as alterações contratuais (…), cada serviço de programas pagará, em função do espaço 

por si ocupado, o preço máximo apresentado na proposta que venceu o concurso para a 

atribuição do direito de utilização de frequências associado à exploração do Mux A (…)”. 

Como tal, à ANACOM apenas restou exercer a competência prevista no n.º 6 do artigo 

4.º – ou seja, avaliar anualmente a necessidade de revisão do preço – o que agora fez. 

Face ao que ficou atrás exposto, a ANACOM considera que o ato que pretende praticar 

não é favorável à totalidade dos interessados, pelo que não se encontram satisfeitos os 
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requisitos para a aplicação retroativa da decisão nos termos previstos na alínea a) do n.º 

2 do artigo 156.º do CPA. 

b) “Quando estejam em causa decisões revogatórias de atos administrativos tomadas por 

órgãos ou agentes que os praticaram, na sequência de reclamação ou recurso 

hierárquico” [artigo 156.º, n.º 2, alínea b) do CPA]: 

Esta possibilidade não se coloca, por ser patente que não está em causa uma decisão 

revogatória. 

c) “Quando tal seja devido para dar cumprimento a deveres, encargos, ónus ou sujeições 

constituídos no passado, designadamente em execução de decisões dos tribunais ou na 

sequência de anulação administrativa, e não envolva a imposição de deveres, a aplicação 

de sanções, ou a restrição de direitos ou interesses legalmente protegidos” [artigo 156.º, 

n.º 2, alínea c) do CPA]. 

Segundo o Prof. Doutor Luís Cabral de Moncada52, neste caso “o acto tem eficácia 

retroactiva quando tal seja necessário para reintegrar a ordem jurídica ofendida 

designadamente em execução de sentença ou de anulação administrativa (o que não 

exclui outros casos) e que requer uma sentença ou a prática de um acto com efeitos 

retroactivos de modo a erradicar a ofensa passada que o acto anulado precisamente 

gerou.” 

Ora ainda que se pudesse argumentar que a obrigação de a MEO cumprir os novos 

princípios e critérios previstos na Lei n.º 33/2016 remonta a momento anterior ao SPD, 

uma vez que da decisão que venha a ser adotada resulta, entre outros, a necessidade de 

a MEO proceder a uma redução em 15,6% dos preços anuais por Mbps praticados aos 

operadores de televisão pela prestação do serviço de TDT, não se encontram satisfeitos 

os requisitos para a aplicação retroativa da decisão nos termos previstos na alínea c) do 

n.º 2 do artigo 156.º do CPA. 

d) “Quando a lei o permita ou imponha” [artigo 156.º, n.º 2, alínea d) do CPA]. 

A título de comentário prévio, refira-se que a alusão, na alínea d) do n.º 2 do preceito em 

referência, à possibilidade de ser atribuída eficácia retroativa ao ato, pelo respetivo autor, 

                                                           

52 In “Código do Procedimento Administrativo Anotado”, pgs.559 e ss, Coimbra Editora. 
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quando a lei o imponha, só pode dever-se a lapso do legislador, pois não só tal solução 

seria incongruente (uma vez que, se a lei o impuser, não está na disponibilidade da 

Administração agir de outra forma), como a retroatividade dos efeitos do ato, nesses 

casos, já está contemplada na alínea b) do n.º 1 daquela norma. 

Ora, a Lei n.º 33/2016 não prevê (nem impõe, como já acima referido) a aplicação 

retroativa do preço que vier a resultar da aplicação dos novos princípios nela previstos – 

nem permite que a ANACOM a imponha, quando exerça as competências que ali lhe 

comete –, pelo que esta hipótese também não pode ser considerada na presente análise. 

Ainda que se discordasse da análise efetuada, sempre seria de admitir que, numa outra 

perspetiva, ao ser chamada, por lei, a verificar a observância do limite máximo do preço, por 

referência ao preço da proposta apresentada no âmbito do concurso, a ANACOM não está a 

“determinar” preços, mas (apenas) a verificar o respeito daquele limite, imposto, direta e 

imediatamente, pela lei. E, nessa medida, caso verifique a sua inobservância, conclua pela 

necessidade de revisão do preço praticado.  

Neste sentido, embora possa considerar-se que, ao constatar e declarar que um determinado 

preço não respeita a regra legal (imperativa) que impõe aquele limite – e que mesmo que 

desta conclusão resultasse que tal se verificava desde o momento em que o preço começou 

a ser praticado –, a imposição, pelo Regulador, da restituição de montantes que pudessem 

ter sido indevidamente cobrados (o que sucederia se se atribuísse efeitos retroativos ao ato), 

para além de ultrapassar o que se encontra previsto no n.º 6 do artigo 4.º da Lei n.º 33/2016 

(que apenas prevê que a ANACOM determine a revisão do preço, ajustando-o à norma 

aplicável), certamente suscitaria questões ao nível da separação de poderes.  

Conclui-se, do que ficou exposto, que não se encontram satisfeitos os requisitos para a 

aplicação retroativa da decisão previstos no CPA, pelo que a decisão final que vier a ser 

adotada pela ANACOM, reger-se-á pelo princípio da imediatividade dos atos administrativos 

– o que implica a eliminação, na decisão final, do prazo de 10 dias úteis para revisão dos 

preços, considerando que as alterações contratuais que dela decorram podem produzir os 

seus efeitos à data da notificação da referida decisão53. 

                                                           

53 Note-se que alguns dos Aditamentos aos contratos também previram que os seus efeitos retroagiam a datas 

anteriores à da respetiva assinatura. 
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4. Conclusão 

Na sequência dos contributos recebidos no âmbito da consulta pública e audiência prévia dos 

interessados, a ANACOM considera ser de manter o sentido do projeto de decisão, aprovado 

por deliberação de 3 de julho de 2018, devendo ser introduzidos na decisão final, para além 

de uma referência aos próprios procedimentos de consulta e aos contributos recebidos nesse 

âmbito, alguns ajustamentos de natureza editorial, e as seguintes alterações, devidamente 

justificadas no presente relatório: 

a) Incluir os custos do SCA que a MEO remete na sua pronúncia e efetuar estimativa do 

VAL. 

b) Rever o texto de modo a que reflita os referidos valores. 

c) Determinar à MEO a aplicação do preço anual de 885,1 mil euros por Mbps, em 

cumprimento dos princípios e requisitos estabelecidos nos n.ºs 3, 4 e 6 do artigo 4.º da 

Lei n.º 33/2016 e nos números 18.2., 18.3. e 18.7. do DUF TDT, a que corresponde uma 

redução em 15,16%, dos preços anuais por Mbps praticados aos operadores de televisão 

pela prestação do serviço de transporte e difusão do sinal de TDT, a qual deve produzir 

efeitos à data de notificação da decisão final. 

d) Determinar à MEO que comunique os preços revistos, simultaneamente e na íntegra, a 

todos os operadores de televisão cujos serviços de programas são emitidos no MUX A, 

no prazo máximo de 10 dias úteis após notificação da decisão final, devendo igualmente 

disponibilizar aos potenciais interessados as informações sobre as condições do serviço 

TDT. 

e) Determinar à MEO que remeta à ANACOM, no mesmo prazo máximo de 10 dias úteis 

após notificação da decisão final, cópia da informação comunicada aos operadores de 

televisão, nos termos do número anterior. 


