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Assunto: Consulta Pública sobre o futuro da TDT 

 

Exmos. Senhores, 

A TVI – Televisão Independente, S.A. (TVI), vem por este meio submeter o seu 

contributo para a Consulta Pública sobre o futuro da TDT, promovida conjuntamente 

pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e ICP – Autoridade 

Nacional de Comunicações (“ANACOM”) 

Na esteira do que têm sido as tomadas de posição do Grupo Media Capital, e da TVI em 

particular, relativamente ao desenvolvimento da operação TDT em Portugal, 

propugnam-se na presente resposta à Consulta Pública as seguintes linhas estratégicas 

de atuação, a saber: 

 Em primeiro lugar, e reiterando nesta sede a argumentação já explanada no 

processo conducente ao “sentido provável de decisão relativo ao preço 

praticado pela PT Comunicações, S.A. correspondente à codificação, 

multiplexagem, transporte e difusão por rede de televisão digital terrestre 
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(TDT) de canais televisivos de acesso não condicionado livre (MUX A)”, a 

TVI insiste na necessidade da ANACOM intervir com carácter de urgência na 

redução do preço praticado pela PT Comunicações, S.A. (PTC) na prestação do 

serviço TDT; 

 Em segundo lugar, e em articulação com o procedimento referido no parágrafo 

anterior, a TVI reforça a necessidade da ANACOM proceder à análise do 

mercado dos serviços de distribuição e difusão televisiva em Portugal, tal como 

foi expressamente pedido pela Comissão Europeia, em março de 2012, e aí, 

analisar em profundidade a posição de mercado do operador PT Comunicações, 

S.A.; 

 Em terceiro lugar, e tal como tem vindo a defender insistentemente junto da 

ERC e ANACOM, a TVI entende que devem ser criadas as condições para que 

os operadores televisivos licenciados possam difundir em HD os respetivos 

serviços de programas;  

 Por fim, a TVI salienta a necessidade da ANACOM promover a elaboração de 

um estudo económico-financeiro detalhado sobre os custos associados a cada 

uma das opções técnicas de desenvolvimento da plataforma TDT referidas no 

documento de Consulta Pública. 

Em apenso (ANEXO), a resposta da TVI às questões constantes no documento da 

Consulta Pública. 

Com os melhores cumprimentos,  

                    TVI – Televisão Independente, S.A 

 

       ___________________________ 

A Administração 

  



 

 

P á g i n a  3 | 16 

 

ANEXO 

 

Contributo da TVI para a Consulta Pública sobre o futuro da TDT 

 

 

Questão 1: Considera que as condições de mercado permitem um incremento na 

oferta TDT com o  surgimento  de  novos  operadores  e  de  novos  serviços  de  

programas?  Em  caso afirmativo, qual a sua tipologia e modelo? (Sobre este assunto 

ter em conta igualmente as questões 15 e 16) 

 

R: A TVI – Televisão Independente, S.A. (TVI), considera que a conjuntura económica 

que o país atravessa, e em particular, o setor de televisão generalista em aberto, 

desaconselham o surgimento de novos operadores televisivos de acesso livre na TDT. 

Ao invés, e de modo a se atingir o objetivo de interesse público de tornar a plataforma 

de televisão digital terrestre mais aliciante para os cidadãos, importa sim otimizar os 

recursos, experiência e credibilidade dos operadores televisivos licenciados, 

amplamente reconhecidos pelo público, e permitir que ampliem a sua oferta de serviços 

de programas na plataforma TDT. 

 

Questão 2: Antevê o interesse de entidades com vontade e capacidade de investimento 

em novos serviços de programas na TDT? (Sobre este assunto ter em conta 

igualmente as questões 15 e 16) 

 

R: Durante os últimos anos, a TVI tem manifestado a vontade de contribuir no 

desenvolvimento de novos serviços de programas na TDT. No entanto, será necessária a 

criação de um novo quadro regulamentar e legislativo adequado para o desenvolvimento 

da TDT, de modo que seja possível viabilizar os investimentos dos atuais operadores 

televisivos licenciados e a ampliação da oferta de serviços de programas na plataforma 

TDT. 

 



 

 

P á g i n a  4 | 16 

 

Questão 3: Na eventualidade de se postular um incremento da oferta TDT, e esta 

passar pelo lançamento de novos serviços de programas, que intervalos temporais 

respeitar para o efeito, i.e., deverão estes serviços de programas ser licenciados em 

simultâneo ou sucessivamente, obedecendo a uma calendarização definida com base 

em critérios gerais? 

 

R: Vide a resposta da TVI à questão n.º 1. 

 

Questão 4: Que objetivos de interesse geral não podem deixar de ser acautelados e 

assegurados numa possível reconfiguração futura da oferta TDT? 

 

R: A TVI está convicta que o futuro modelo da TDT passa pela conjugação de três eixos 

de atuação, a saber: (i) a criação de um pacote de serviços de programas televisivos 

capaz de competir com a oferta de televisão por subscrição disponível nas restantes 

plataformas; (ii) a gestão operacional eficiente da operação TDT, com o objetivo de 

reduzir o custo excessivo atual associado ao transporte dos canais televisivos; e (iii) a 

dinamização do negócio na plataforma TDT, promovendo a concorrência na operação 

de codificação, multiplexagem, transporte e difusão dos serviços de programas, criando 

por esta forma um meio de distribuição audiovisual de cobertura universal com um 

baixo custo de acesso.  

  

Questão 5: Que papel deverá ter o, ou ser reservado ao, serviço público de televisão, 

neste contexto? Deve  o  serviço  público  de  televisão  ter  uma  oferta  superior  à  

dos  operadores privados de televisão, no quadro de um eventual alargamento da 

oferta da TDT? (Sobre este assunto ter em conta igualmente as questões 15 e 16) 

 

R: A TVI considera que a oferta futura de canais na TDT deverá ser composta 

maioritariamente por serviços de programas de operadores privados de televisão, 

sujeitos à jurisdição do Estado Português, e com comprovada experiência e idoneidade 

na gestão de serviços de programas televisivos no mercado audiovisual nacional. 
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Questão 6: Nas atuais condições de mercado, qual a viabilidade de surgirem 

interessados em serviços de programas regionais e locais? (Sobre este assunto ter em 

conta igualmente a 2ª parte da questão 22) 

 

R: Tendo em consideração a dimensão do mercado e a atual conjuntura económica, a 

TVI entende que a exploração de serviços de programas regionais e locais não se 

apresenta como uma solução viável no curto e médio prazo para o alargamento da oferta 

da TDT. O relançamento da operação TDT deverá sim assentar, numa primeira fase, na 

exploração de Muxs de âmbito nacional.  

 

 

Questão 7: Qual o figurino de financiamento e de conteúdos que antecipa para os 

serviços de programas regionais e locais? (Sobre este assunto ter em conta 

igualmente a 2ª parte da questão 22) 

 

R: Vide a resposta da TVI à questão n.º 6. 

 

Questão 8: Qual o modelo a seguir na abertura de concursos para serviços de 

programas regionais e locais, i.e.,deverão estes serviços de programas ser licenciados 

em simultâneo ou sucessivamente, obedecendo a uma calendarização definida com 

base em critérios gerais? 

 

R: Vide a resposta da TVI à questão n.º 6. 

 

Questão 9: Levando em conta as experiências passadas e presentes quanto aos 

modelos de exploração da plataforma TDT e modelos de distribuição de serviços de 

televisão, qual o modelo que considera mais adequado e como perspetiva a sua 

evolução? 

 

R: Tal como explicitou na resposta às questões n.ºs. 4 e 5, a TVI considera que o futuro 

modelo de exploração da plataforma TDT deverá passar pela (i) criação de um pacote 
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de serviços de programas televisivos capaz de competir com a oferta de televisão por 

subscrição disponível nas restantes plataformas, desenvolvido de forma coordenada com 

os atuais operadores televisivos generalistas presentes no MUX A, a par (ii) da 

promoção da concorrência na operação de codificação, multiplexagem, transporte e 

difusão dos serviços de programas, criando por esta forma um meio de distribuição 

audiovisual de cobertura universal com um baixo custo de acesso.  

 

Questão 10: Em concreto, equaciona como plausível haver ainda espaço no mercado 

para uma oferta de televisão por subscrição na plataforma TDT? Em caso afirmativo, 

essa oferta assumiria um posicionamento claramente concorrencial em face da oferta 

já existente (cabo, ADSL, satélite, etc.) ou deveria antes apresentar-se como uma 

oferta complementar relativamente à restante oferta paga? 

 

R: Tal como referiu nas resposta às perguntas n.ºs 4, 5 e 9, a TVI considera que o futuro 

modelo de exploração da plataforma TDT passa pela criação de um pacote de serviços 

de programas televisivos capaz de competir com a oferta de televisão por subscrição 

disponível nas restantes plataformas, assumindo-se como um serviço de televisão 

alternativo, de cobertura universal, e com um baixo custo de acesso. 

 

Questão 11: Que ponderação faz do desenvolvimento dos formatos em HD, UHDTV e 

3DHD, e da sua adoção nas emissões de TDT? 

 

R: Vide a resposta da TVI à questão n.º 12. 

 

Questão 12: No contexto da presente oferta de serviços de programas, como encara a 

viabilização das emissões em HD, tendo presentes, nomeadamente, as expectativas do 

público e dos anunciantes e custos de produção e de transmissão? 

 

R: A TVI constata que a emissão em alta definição (HD) é uma tendência crescente na 

oferta das diversas plataformas de distribuição de televisão existentes no mercado 

nacional, pelo que considera recomendável que seja viabilizada a possibilidade dos 
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atuais operadores televisivos presentes no MUX A (RTP, SIC e TVI) difundirem as 

suas emissões gratuitas em HD. Neste momento, apenas as plataformas de televisão por 

subscrição (Pay TV) oferecem canais com emissão em alta definição (HD). 

 

Questão 13: Considera possível identificar, desde já, constrangimentos de natureza 

regulatória ao desenvolvimento da HbbTV? 

 

R: Tendo em consideração diversas posições públicas sobre o «Livro Verde – 

Preparação para um mundo audiovisual plenamente convergente: crescimento, criação e 

valores», e as preocupações expressas pelo Parlamento Europeu
1
 
2
 sobre as implicações 

da convergência no setor audiovisual, a TVI salienta a necessidade do quadro 

regulamentar continuar a proteger as importantes funções sociais e culturais dos 

operadores televisivos de serviços lineares,  e que deverão ser equacionadas medidas 

para garantir o acesso dos mesmos às diversas plataformas de distribuição de serviços 

de comunicações eletrónicas, em condições não discriminatórias, bem como assegurar a 

visibilidade adequada dos conteúdos audiovisuais sob a responsabilidade editorial dos 

operadores televisivos nas plataformas eletrónicas. 

  

Questão 15: Como considera dever ser atribuída a capacidade remanescente (não 

utilizada) da rede associada ao Mux A? Identifique na resposta a quantidade, a 

resolução e a tipologia de serviços de programas. 

 

R: O modelo futuro da operação TDT passa necessariamente por uma gestão mais 

eficiente e racional da capacidade das redes associadas ao atual MUX A e, 

eventualmente, dos futuros MUXs. Tendo por base este pressuposto, não faz sentido 

                                                      
1
 Relatório do Parlamento Europeu sobre a preparação para um mundo audiovisual plenamente 

convergente (2013/2180(INI)), com a referência A7-0057/2014, de 28.1.2014, disponível em 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-

0057+0+DOC+XML+V0//PT 

 
2
 Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de março de 2014, sobre a preparação para um mundo 

audiovisual plenamente convergente (2013/2180(INI)), disponível em 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0232&language=PT 
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estar a equacionar apenas a futura ocupação do MUX A. Ao invés, importa refletir sobre 

a ocupação da capacidade disponível nos MUXs nacionais A e B, e aí, na perspetiva da 

TVI, devem ser criadas as condições para que (i) os operadores RTP, SIC e TVI possam 

difundir em HD os respetivos serviços de programas generalistas, a par do (ii) 

lançamento de um pacote de serviços de programas temáticos, em SD, capaz de 

competir com as demais ofertas de televisão por subscrição, sendo o mesmo coordenado 

com os atuais operadores televisivos generalistas. 

 

Questão 16: Como considera dever ser utilizada a capacidade remanescente (não 

utilizada) da rede associada ao Mux A e a capacidade da rede associada ao Mux B? 

Identifique na resposta a quantidade, a resolução e a tipologia dos serviços de 

programas. 

 

R: Vide a resposta da TVI à questão n.º 15. 

 

Questão 17: Considerando que é expectável que só após 2017 a atual rede SFN 

associada ao Mux A migre para MFN, qual considera ser o horizonte temporal mais 

apropriado para a instalação da rede associada ao Mux B (MFN)? Fundamente a 

sua resposta. 

 

R: As frequentes alterações técnicas na rede têm consequências para as populações 

afetadas, pelo que a ANACOM deverá analisar, fixar e avaliar os impactos e os 

eventuais custos acrescidos derivados desses ajustamentos. A TVI recomenda que seja 

promovida a elaboração de um estudo técnico e económico-financeiro detalhado sobre 

os custos associados às referidas migrações. A decisão sobre o processo de instalação da 

rede associada ao Mux B implica uma prévia análise do mercado dos serviços de 

distribuição e difusão televisiva (digital) em Portugal. Atendendo a outras experiências 

de implantação da plataforma TDT, importa ponderar a eventual necessidade de a 

ANACOM vir a impor obrigações de acesso à atual infraestrutura de rede associada ao 

Mux A. 
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Questão 18: Qual a tecnologia (DVB-T ou DVB-T2) que considera dever ser adotada 

na rede associada ao Mux B? Considera que o timing da instalação desta rede é um 

factor relevante a ter em conta no âmbito da tecnologia a adotar? 

 

R: A TVI considera vantajoso o upgrade para a tecnologia DVB-T2, dado que irá 

permitir duplicar a largura de banda disponível no Mux B.  

 

 

Questão 19: Caso em 2017 a norma do formato de compressão de vídeo HEVC não 

esteja ainda suficientemente madura, considera que a instalação da rede associada ao 

Mux B deverá aguardar  pela  maturidade  da  norma?  Em  caso  afirmativo  qual  o  

período  que  considera aceitável para essa “espera”? 

 

[Não responde] 

 

Questão 20: Considera o cenário de substituição da atual rede (DVB-T + MPEG-4) 

por uma rede com tecnologia DVB-T2 e formato de compressão vídeo HEVC passível 

de ocorrer? Neste cenário, quem considera dever suportar os custos decorrentes da 

necessidade de adaptação das populações? Fundamente a sua resposta. 

 

R: A resposta a estas questões só pode ser formulada perante uma estimativa dos custos 

associados ao processo de substituição de tecnologia. A TVI considera que neste 

particular, bem como noutras matérias suscitadas na presente consulta pública, faltam 

dados económicos que permitam uma correta perceção das vantagens e desvantagens de 

cada solução alvitrada. Consequentemente, a TVI recomenda que seja promovida a 

elaboração de um estudo económico-financeiro detalhado sobre os custos associados a 

cada uma das opções de desenvolvimento da plataforma TDT, alvitradas pela 

ANACOM e ERC no documento de consulta pública.    
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Questão 21: Ainda neste cenário (DVB-T2 + HEVC), como considera dever ser 

utilizada a capacidade da rede? Identifique na resposta a quantidade, a resolução e a 

tipologia dos serviços de programas. 

 

R: Sem prejuízo do disposto na resposta à questão n.º 20, e remetendo para o que 

afirmou em respostas anteriores, designadamente à questão n.º15, a TVI considera que a 

capacidade disponível nos MUXs nacionais A e B deve ser utilizada para que os 

operadores RTP, SIC e TVI possam difundir em HD os respetivos serviços de 

programas generalistas, bem como para o lançamento de um pacote de serviços de 

programas temáticos, em SD, capaz de competir com as demais ofertas de televisão por 

subscrição, sendo o mesmo coordenado com os atuais operadores televisivos 

generalistas. 

 

Questão 22: Como considera dever ser (re)planeado o espectro atualmente previsto 

para as redes  de  receção  móvel  (DVB-H)?  Tenha  em  atenção,  e  entre  outros  

que  considere apropriados, os seguintes tópicos na sua resposta. 

Deve ser planeada mais do que uma rede com topologia MFN de âmbito 

nacional? Tal permitiria que sem novos investimentos na instalação de 

receção, nomeadamente sem novas antenas de receção, a oferta de serviços de 

programas poderia aumentar significativamente. No entanto, todos os serviços 

de programas concorreriam para o mesmo tipo de mercado, isto é, receção 

linear de serviços de programas, para receção fixa em recetores de grandes 

dimensões. 

Considera que se justifica a manutenção de uma rede planeada  para  serviços  

de programas de âmbito distrital/regional? Tendo em atenção que à partida 

não haverá mercado para a subsistência de vários canais televisivos 

difundidos apenas para o mesmo Distrito, considera apropriado que esta rede 

possua uma configuração muito robusta, por forma a que a respetiva 

cobertura radioelétrica seja conseguida com uma quantidade muito reduzida 

de estações minimizando assim o seu custo de implementação? Ou considera 

que a existência de serviços de programas deste âmbito poderá ser conseguida 
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através de “desdobramentos” temporários das redes em MFN de âmbito 

nacional? 

 

R: Tal como se explicitou na resposta à questão n.º 6, e tendo em consideração a 

dimensão do mercado e a atual conjuntura económica, a TVI entende que a exploração 

de serviços de programas regionais e locais não se apresenta como uma solução viável 

no curto e médio prazo para o alargamento da oferta da TDT. O relançamento da 

operação TDT deverá sim assentar, numa primeira fase, na disponibilização de mais 

oferta a nível nacional.  

 

Questão 23: Tendo em conta o exposto no ponto 4.4.1. do presente documento, 

considera que se deve planear a faixa de VHF também para TDT? Em caso 

afirmativo, para redes de que âmbito geográfico? 

  

R: Tendo por correta a informação da ANACOM (ponto 4.4.1), no sentido que não 

existe interesse e/ou racional económico para a exploração de tais frequências com o T-

DAB, a TVI considera que a faixa de VHF deverá ficar reservada para TDT, 

designadamente, para a difusão de um pacote de serviços de programas televisivos 

capaz de competir com a oferta de televisão por subscrição disponível nas restantes 

plataformas, devendo o mesmo ser gerido pelos atuais operadores televisivos 

generalistas presentes no MUX A. 

 

Questão 24: Tendo em conta que, no âmbito da gestão de espectro, a zona litoral oeste 

do país é a menos sujeita a coordenação internacional e, como tal, aquela que tem 

maior disponibilidade espectral, considera justificar-se o planeamento de redes, em 

princípio para serviços de programas de acesso não condicionado com assinatura ou 

de acesso condicionado (Pay TV) para essa zona? 

  

R: Tal como referiu em respostas anteriores, a TVI considera que o futuro modelo da 

TDT passa pela exploração de MUXs de âmbito nacional. 
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Questão 25: Num contexto em que as condições sejam definidas a priori nos termos 

atrás referidos, no âmbito de  um  procedimento  para  atribuição  de  direitos  de   

utilização de frequências, qual o tipo de intervenção superveniente que o ICP-

ANACOM poderá ou deverá ter? Em que condições? 

R: Relativamente à matéria do preço do serviço TDT, e reiterando nesta sede a 

argumentação aduzida no processo conducente ao “sentido provável de decisão relativo 

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)”
3
, a TVI entende que a 

ANACOM tem um poder-dever de intervenção, nos termos do artigo 43.º, n.º3 da LCE, 

na determinação da remuneração adequada como contrapartida das obrigações de 

transporte dos serviços de programas televisivos dos operadores RTP, SIC e TVI. 

A TVI considera que o referido poder-dever de intervenção da ANACOM não é 

afastado pela circunstância da existência de acordos entre as partes (o operador que 

presta o serviço de difusão TDT e os operadores televisivos), já que a LCE confere à 

entidade reguladora o poder-dever de intervir na fixação dos preços dos serviços de 

TDT sempre que tal seja necessário à prossecução do interesse público, ou seja, a 

difusão dos serviços de programas televisivos da RTP, SIC e TVI.  Dado que a prática 

de um preço excessivo e discriminatório pela PTC é suscetível de por em causa a 

difusão dos serviços de programas televisivos na TDT, está assim patente a 

obrigatoriedade de uma intervenção da ANACOM na redução do preço do serviço TDT 

prestado pela PTC. 

                                                      
3
 Exposições por escrito da TVI dirigidas ao ICP-ANACOM, de 22 de novembro de 2013, e 14 de abril 

de 2014, disponíveis, respetivamente, em http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=353897 (resumo)   

e http://www.anacom.pt/streaming/TVI.pdf?contentId=1213293&field=ATTACHED_FILE (texto 

integral)  

. 
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A TVI entende que a ANACOM já deveria ter atuado em sede de revisão do preço do 

serviço TDT, dado que dispõe de elementos carreados pelos operadores televisivos que 

comprovam de forma clara, objetiva e fundamentada a existência de um desfasamento 

entre o valor pago à PTC, e a quantia que deveria ser paga pelo mesmo serviço nos 

termos previstos na proposta apresentada pela PTC ao concurso público do Multiplexer 

A. 

Por fim, importa uma vez mais trazer à colação a necessidade da ANACOM proceder à 

análise do mercado dos serviços de distribuição e difusão televisiva em Portugal, tal 

como foi expressamente pedido pela Comissão Europeia, em missiva de 6 de março de 

2012, no âmbito do processo PT/2012/1294
4
, e aí, analisar em profundidade a posição 

de mercado do operador PT Comunicações, S.A. na TDT.  

Em síntese, a TVI entende que a intervenção da ANACOM deve acontecer em dois 

momentos distintos: (i) uma intervenção ex-ante, consubstanciada na análise do 

mercado dos serviços de distribuição e difusão televisiva em Portugal; e (ii) uma 

intervenção ex-post ao abrigo do poder-dever de atuação, nos termos do artigo 43.º, n.º3 

da LCE, na determinação da remuneração adequada e não discriminatória como 

contrapartida das obrigações de transporte dos serviços de programas televisivos dos 

operadores RTP, SIC e TVI. 

 

Questão 26: Qual a opção que entende mais apropriada? 

Na opção (a) que critérios deviam ser utilizados para a definição do preço 

base: 

- Tendo em conta o preço médio anual que resultou do concurso público 

relativo ao MUX A e a evolução expectável dos custos das tecnologias 

envolvidas? De que modo? 

- Com base no princípio da orientação dos preços para os custos (com base em 

que modelo e que taxa de atualização do capital)? 

                                                      
4
 Carta da Comissão Europeia dirigida ao ICP-ANACOM, disponível em 

http://www.anacom.pt/streaming/ComentariosCE_consulta_sinalTVanalog.pdf?contentId=1120493&fiel

d=ATTACHED_FILE 
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- Com base num benchmark? 

- Outra opção? 

Existem outras opções, para além das identificadas nas alíneas (a) e (b) supra 

que devam ser ponderadas? Fundamente e identifique essas eventuais opções. 

 

R: A TVI defende a fixação de um preço base (máximo) de referência, aferido pela 

aplicação do princípio da orientação dos preços para os custos. No entanto, a opção pela 

fixação de um preço base, com um teto máximo, não pode prejudicar o poder-dever de 

intervenção da ANACOM na revisão do preço, no caso de existir uma disparidade entre 

a quantia acordada, e o compromisso assumido na proposta de candidatura, em desfavor 

dos operadores televisivos.  

No entendimento da TVI, o poder-dever de intervenção da ANACOM na revisão do 

preço do serviço TDT é indiscutível, já que não se pode falar na existência de um 

verdadeiro processo negocial entre as partes aquando da fixação das condições do preço 

do serviço TDT para o MUX A, dada a profunda assimetria de informação existente 

entre as partes relativamente à estrutura tarifária da operação. O processo que conduziu 

à fixação do preço do serviço TDT para o MUX A, no caso da TVI, não cumpriu os 

requisitos mínimos de transparência das condições aplicáveis, resultando a imposição de 

m preço abusivo e discriminatório.  

 

Questão 27: Qual a opção que considera mais razoável? Existem outras 

possibilidades que no seu entender não foram identificadas? Quais? Fundamente. 

 

R: Vide resposta à questão n.º 26. 

 

Questão 28: Tendo presente o enquadramento definido na LCE para a atribuição 

de direitos de utilização de frequências, os vários cenários equacionados no 

presente procedimento de consulta e as opções que terá defendido em resposta às 

questões anteriormente colocadas, qual considera ser o modo de atribuição de 

espectro a adotar pelo ICP-ANACOM? 
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R: Tendo em consideração as implicações da inovação tecnológica na cadeia de valor 

do setor audiovisual, e a crescente miscigenação de conteúdos e serviços de 

comunicações eletrónicas, a TVI entende que os direitos de utilização de frequências 

devem ser atribuídos às empresas que utilizam as redes ou serviços de comunicações 

eletrónicas. Ou seja, e no que concerne o modelo futuro a da TDT, a TVI propõe que o 

quadro regulamentar seja alterado no sentido do(s) direito(s) de utilização de  

frequência(s) ser(em) atribuídos aos operadores televisivos, permitindo assim uma 

gestão mais eficiente do espectro e uma maior flexibilidade na gestão dos conteúdos e 

serviços a disponibilizar aos consumidores. 

 

Questão 29: Como perspetiva a televisão do futuro? Que plataformas considera como 

complementares (ou alternativas) à TDT como forma de assegurar a todos os 

cidadãos o acesso aos serviços de programas televisivos de acesso não condicionado 

livre? Cumprirão essas plataformas, excluindo a TDT, as necessidades de todos os 

utilizadores finais? Qual o papel que poderá representar a convergência (p.ex. ao 

nível dos terminais, serviços, rede e tecnologias) no que concerne à futura  utilização 

do espectro das faixas VHF e UHF? 

 

A TVI entende que num contexto caraterizado por múltiplas ofertas de redes e serviços, 

os operadores televisivos continuarão a desempenhar um papel fundamental, e 

insubstituível, na promoção e salvaguarda do pluralismo informativo e da diversidade 

linguística e cultural. Os poderes públicos, incluindo as entidades reguladoras setoriais, 

deverão criar as condições propícias para que os cidadãos, e não apenas os 

consumidores, possam aceder e usufruir das vantagens de um mercado audiovisual 

global.  

Consequentemente, e tendo presente os objetivos de interesse público de salvaguarda do 

pluralismo e de promoção da diversidade cultural e linguística, e atendendo às 

características demográficas, culturais e económicas da sociedade portuguesa, a TVI 

defende que a TDT é hoje, e deverá continuar a ser no futuro, a plataforma por 

excelência para assegurar a todos os cidadãos o acesso aos serviços de programas 

televisivos de acesso não condicionado livre.    
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Questão 30: Sendo cada vez mais os operadores de radiodifusão, produtores de 

conteúdos multi-plataformas, quais as consequências que tal alteração de modelo terá 

na forma como os consumidores acedem aos serviços prestados? E na forma como os 

serviços irão ser prestados? Em que horizonte temporal considera que as mudanças 

preconizadas irão acontecer? 

 

Os operadores televisivos de serviços audiovisuais lineares são o principal agente 

impulsionador da indústria audiovisual, nomeadamente, da produção de obras 

audiovisuais criativas, em língua portuguesa, com artistas e intérpretes nacionais, e 

recorrendo a serviços técnicos prestados por empresas nacionais.  

Os operadores televisivos continuarão a diversificar a sua oferta de serviços e conteúdos 

em ambiente multiplataforma, sendo para tal vital que os poderes públicos, 

designadamente, o Governo e as Entidades Reguladoras Sectoriais estejam atentos a 

eventuais situações de concorrência desleal no nosso mercado, por parte de agentes 

económicos, nomeadamente, de agregadores de conteúdos, submetidos a outras 

jurisdições. A preservação da oferta de conteúdos em ambiente multiplataforma, em 

língua portuguesa, com qualidade, e sujeita a critérios editoriais exige uma postura 

interventiva das autoridades públicas, impedindo a existência de situações abusivas e 

lesivas do interesse público. 
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