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Carnaxide, 7 de agosto tie 2014

Assunto: Consulta Püblica sobre Projeto tie decisâo - Definiçäo das obrigacöes de

cobertura terrestre a Tncluir no DUF TDT (MUX A)

Exmos. Senhores,

A SIC — Sociedade Independente de Comunicaçöes, S.A. (“SIC”) vem apresentar a sua

Resposta a Consulta Póblica sobre o Projeto de deciso - Definiçäo das obrigacoes de

cobertura terrestre a incluir no DUF TOT (MUX A).

A SIC considera que 0 proceso de evolução da TDT em Portugal deve assegurar

neces5ariamente o reforço da qualidade técnica dos serviços prestados sobre esta

plataforma. 0 projeto de deciso adotado pelo ICP-ANACOM, que versa exclusivamente

sobre as obrigaçöes de cobertura terrestre, aponta nesse sentido, embora, na nossa opiniào,

a regulador devesse aproveitar para se pronunciar sobre as obrigacoes que recaem, em

geral, sabre a PT ComunicaçOes, S.A. (“PTC”), quanto a esta matéria.
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Dc facto, tal coma estipulado no “contrata de prestaçào de seMços de cadificaçäo,

multiplexagem, transporte e difuso de sinai por rede digital terrestre para transmissäo de

serviços de programas televisivos de acesso não condicianado livre (Multiplexer A)”

celebrado entre a SIC e a PTC, qualquer “soiuçäo tecnologica apresentada pela PTC deve

assegurar a cobertura universal da papulacäo portuguesa com elevados niveis de qualidade

de seMço”. Ora, como é do conhecimento pOblico, tern ocarrido frequentemente faihas na

emissäo e receçâo da ernissâo da TDT, que resultaram num grave prejuIzo para as

populacôes e para os operadares dos serviços de pragramas televisivos generalistas de

acesso näo condicionada Iivre al disponibilizadas. E urgente que a PTC corrija estas situaçöes

e adote medidas que evitem que elas se repitam.

Par fim, importa ainda realçar, no que respeita ao cumprirnento de futuras abrigacoes de

cobertura terrestre, que a circunstância de em Portugal ser explorado apenas um MUX

(Multiplexer A), impöe a adoçäo das medidas necessàrias para reforçar, a medlo prazo, a

largura de banda disponivel, nameadamente o upgrade para DVB-T2. Como já foi referida

pela SIC em processos de consulta pübiica anteriores, bern corno em troca de

correspandencia corn o ICP-ANACDM, urge iniciar a emissão dos quatro serviços de

pragramas generalistas (RTP1, RTP2, SIC e WI) em alta definico (High Definition — HD). A

adoçào do standard HD nas emissôes suportada5 na rede TDT apresenta-se como uma

evaiuçäo necessária para garantir a meihoria do visionamento das emissôes dos serviços de

programas teievisivos pela generalidade dos espectadores e para tirar partido dos

desenvalvimentos tecnolOgicos que entretanto se forarn consolidando.

Cam as meihores cumprirnentos,

Francisco Pedro Baiserno
COO RH JurIdica e Sustentabilidade
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