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ICP - Autoridade Nacional de 
Comunicações 
Av. José Malhoa, 12 
1099-017 Lisboa  

Queluz de Baixo, 5 de Agosto de 2014 

Assunto: Obrigações de cobertura terrestre no âmbito da TDT – Sentido provável de decisão 

da ANACOM. 

Exmos. Senhores, 

 

A TVI — Televisão Independente, S.A. (TVI), tendo sido notificada para se pronunciar sobre 

o conteúdo do sentido provável de decisão relativo à definição das obrigações de cobertura 

terrestre a incluir no direito de utilização de frequências (DUF ICP-ANACOM N.º 06/2008) 

atribuído à PT Comunicações (PTC), vem por este meio apresentar os seus comentários, 

sendo igualmente remetida uma versão eletrónica dos mesmos para o endereço 

obrigacoes.tdt@anacom.pt. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

Pela TVI 

 

 

 

A Administração  

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=obrigacoes.tdt@anacom.pt
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Versão Pública 

Pronúncia da TVI 

Sentido provável de decisão da ANACOM relativo à definição das obrigações 
de cobertura terrestre a incluir no direito de utilização de frequências (DUF 

ICP-ANACOM N.º 06/2008) atribuído à PT Comunicações (PTC) 

A ANACOM, por deliberação de 4 de julho de 2014, aprovou o sentido provável de decisão 

relativo à definição das obrigações de cobertura terrestre a incluir no direito de utilização de 

frequências (DUF ICP-ANACOM N.º 06/2008) atribuído à PT Comunicações (PTC). No 

essencial, o projeto de decisão da ANACOM impõe à PTC o cumprimento de um conjunto 

de obrigações de cobertura por radiodifusão digital terrestre, fixadas ao nível de concelho, e 

define as margens estatísticas do erro associado às estimativas de população coberta.  

A TVI, nesta matéria, e em sintonia com anteriores tomadas de posição junto da ANACOM1, 

reitera a necessidade de um correto funcionamento da rede TDT e do cabal cumprimento 

das obrigações legais e contratuais que impendem sobre a PTC no que respeita os níveis 

de qualidade do serviço de codificação, multiplexagem, transporte e difusão de sinal por 

rede digital terrestre do sinal do seu serviço de programas televisivo. Relativamente a este 

assunto, a TVI não pode deixar de lamentar a ausência de informações detalhadas, e em 

tempo útil, sobre o efetivo cumprimento das obrigações que impendem sobre a PTC, 

nomeadamente no que respeita as obrigações de cobertura terrestre.  

Por outro, importa relevar que as sucessivas alterações técnicas à rede de televisão digital 

terrestre associada ao Multiplexer  A2, a par das reiteradas falhas na emissão e receção da 

emissão TDT, resultaram num claro prejuízo para as populações e para os operadores dos 

serviços de programas  televisivos de acesso não condicionado livre aí disponibilizados. 

Por conseguinte, e sem prejuízo da TVI reconhecer a utilidade do presente projeto de 

decisão, o qual ressalva que “não há alteração da obrigação da PTC de cobertura de 100% 

da população”3, este operador televisivo reitera a necessidade da ANACOM avaliar 

eficazmente o cumprimento das obrigações de cobertura por parte da PTC, bem como o 

cabal cumprimento dos níveis de qualidade de serviço a que a PTC está vinculada 

contratualmente no âmbito da prestação do serviço de codificação, multiplexagem, 

transporte e difusão de sinal por rede digital terrestre associada ao Multiplexer A para a 

transmissão de serviços de programas televisivos de acesso não condicionado livre,  no 

Multiplexer A.    

                                                      
1
 Por exemplo, e a título meramente ilustrativo, vide a resposta da TVI à consulta pública sobre o 

projeto de decisão da ANACOM relativo à evolução da rede TDT. 
2
 Vide, entre outras, as Deliberações proferidas pela ANACOM a 10 de março de 2010, 4 de abril de 

2011, e a 16 de maio de 2013. 
3
 ANACOM, Projeto de decisão, nota de rodapé n.º10, p. 7.  


