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

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) 

 

A Rede Record de Televisão Europa, S.A., doravante mencionada como TV Record, considera existirem 

condições e espaço no mercado audiovisual Português para novos canais televisivos de acesso não condicionado 

livre sobre a tecnologia TDT. 

 

De facto, se olharmos para a evolução dos resultados financeiros patentes nos relatórios respeitantes ao exercício 

de 2013 apresentados pelos principais grupos privados de Media Portugueses, percebemos um forte crescimento 

de todos os indicadores associados ao setor de atividade relacionado com “televisão”. 

 

Esta realidade, que está igualmente espelhada na informação financeira relativa à atividade de televisão no 1º 

trimestre de 2014 (em que estão patentes aumentos muito significativos de todos os indicadores financeiros e 

onde os valores de EBITDA globais dos dois maiores grupos de media mostram aumentos acima dos 50% face ao 

período homólogo de 2013), revela claramente que existe espaço para novos canais de televisão em sinal aberto 

na TDT. 

 

Outro fator relevante que contribui para a presente análise, prende-se com o facto de ser atualmente possível 

dotar as estações de televisão com tecnologias altamente eficientes (em termos de funcionalidades e 

operacionalidade) executando investimentos substancialmente inferiores aos que eram necessários aquando do 

aparecimento da televisão privada em Portugal. 

 

De um modo geral, as tecnologias ao serviço das estações de televisões têm vindo a convergir com as utilizadas 

no mundo das “Tecnologias de Informação”, tornando mais fácil e barato o acesso às mesmas. As televisões têm 

desta forma mais facilidade em otimizar todos os seus processos internos levando a que, com custos reduzidos, 

se produza mais e com maior qualidade. 

 

No que diz respeito ao fatores que influenciam o valor do mercado publicitário, acreditamos que o clima positivo 

que se vive em Portugal poderá ajudar ao crescimento da economia e que o consumo interno terá tendência a 

subir. A confirmar-se esta expectativa, o mercado publicitário terá tendência a subir e a valorizar-se, sendo este 

outro fator que contribuirá positivamente para a sustentabilidade de novos operadores de televisão em sinal 

aberto sobre a plataforma TDT. 
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Em resumo, face à disponibilidade de espaço no Multiplexer A para novos serviços e à disponibilidade de 

frequências para a implementação de novas redes (nomeadamente o Multiplexer B), a TV Record entende 

existirem condições para vir a operar um novo serviço de programas generalista em sinal aberto sobre a 

tecnologia TDT. 

 

A TV Record inaugurou recentemente um novo edifício em Lisboa que serve de sede às suas operações 

nacionais e internacionais, equipado com os mais modernos e eficientes sistemas tecnológicos disponíveis no 

mercado e totalmente em alta definição, de onde emite para Portugal e para vários países espalhados pelo 

Mundo. 

 

Nesse sentido, apesar de estarmos abertos a iniciar as nossas emissões na TDT em qualidade SD, entendemos 

que o nosso público sairá beneficiado com a qualidade adicional de imagem em HD pelo que será esta o formato 

que pretenderemos disponibilizar assim que possível.  
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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) 

 

Conforme afirmámos anteriormente, a Rede Record de Televisão Europa, S.A., tem interesse e tem capacidade 

para investir em Portugal na criação de um serviço de programas (canal de televisão) generalista em sinal aberto 

a difundir sobre a tecnologia TDT. 

 

A TV Record, que conta com 60 anos de história e mais de 8.000 funcionários espalhados pelas suas várias 

delegações, é o maior canal no espaço da “lusofonia”, estando presente no Brasil, Moçambique, Cabo Verde, 

Madagáscar e Uganda em sinal aberto e em plataformas pagas espalhadas por vários países, nomeadamente 

Angola, Estados Unidos da América, Japão e toda a Europa. 

 

Com a desejada criação do novo serviço de programas em sinal aberto e em língua portuguesa na TDT, a TV 

Record pretende estreitar as suas relações com os cidadãos de todas as classes económicas e faixas etárias 

oferecendo-lhes, entre outros, informação credível, de qualidade e de proximidade, entretenimento, programação 

infantil participativa, desporto e cultura. 

 

No caso particular dos programas informativos, importa referir que a Rede Record de Televisão Europa S.A. conta 

com um conjunto alargado de correspondentes espalhados por vários países, nomeadamente Estados Unidos da 

América, Inglaterra, Japão, Israel, Moçambique, Cabo Verde e Brasil, o que lhe permitirá dar uma cobertura global 

e de qualidade às notícias internacionais que realmente interessem. 

 

Conforme foi dito anteriormente, a TV Record vê o mercado Português e de língua portuguesas como 

oportunidades estratégicas para o desenvolvimento da sua atividade, sendo os recentes investimentos efetuados 

em Lisboa na construção de um novo edifício, totalmente equipado com as mais modernas tecnologias para 

produção e emissão de conteúdos audiovisuais em HD, uma prova clara da sua estratégia e da sua vontade de 

crescer nestes mercados. 

 

Entre outros sistemas e soluções, as instalações recentemente inauguradas em Lisboa pela TV Record contam 

com 3 estúdios totalmente equipados para produção de conteúdos HD em todos os formatos (entretenimento, 

notícias ou outros), sistemas de emissão para 9 canais HD simultâneos, sistemas avançados para digitalização, 

catalogação e arquivo de conteúdos audiovisuais, soluções para automatização de fluxos de conteúdos e de 

processos, soluções totalmente digitais e integradas com automatização para produção e emissão de conteúdos 

noticiosos em HD (comportando a edição, com 30 processos concorrentes, de informação por parte dos 
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jornalistas com funcionalidades de legendagem e locução), sistemas avançados de pós produção colaborativa 

(vídeo HD e áudio), etc.   

 

No que diz respeito ao poder de “fazer marketing” aos seus produtos e à capacidade de comunicação das suas 

marcas, fatores que poderão ser decisivos para o rápido sucesso no lançamento de um novo serviços de 

programas em sinal aberto sobre TDT, a Rede Record de Televisão Europa S.A., detém ou está já hoje presente 

nos principais veículos de comunicação nacionais.  

 

Nesse sentido, a TV Record publica bimensalmente a revista Share (distribuída em conjunto com Correio da 

Manhã e o Jornal Expresso), está presente em vários Outdoors e em vários MUPI’s (Mobiliário Urbano Para 

Informação) colocados em locais estratégicos sob o ponto de vista da comunicação através destes meios, e 

detêm 6 rádio dentro do grupo que lhe asseguram uma cobertura de população a rondar os 80% da população 

Portuguesa, nomeadamente a Rádio Placar (cobrindo parte da zona Norte de Portugal a partir do emissor de 

Gaia), a Rádio Record que emite em Lisboa e a Kiss FM que serve as regiões do Algarve e de Lisboa. 
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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? 

 

Atendendo à realidade da TDT em Portugal e à fraca adesão à mesma por parte dos espetadores, entendemos 

que urge tomar decisões de forma a aumentar a oferta de serviços de programas televisivos difundidos através 

dessa tecnologia. 

 

Só deste modo se poderá reverter a atual situação e voltar a gerar o interesse dos cidadãos sobre esta plataforma 

de teledifusão.  

 

Nesse sentido, o licenciamento de novos serviços de programas deverá ocorrer de forma célere e simultânea.  

 

Os serviços de programas televisivos que vierem a ser licenciados para operar sobre a plataforma TDT, deverão 

ter flexibilidade para iniciarem as suas atividades assim que lhes seja possível, sem quaisquer restrições 

temporais impostas pela regulação.  
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Questão 4: Que objetivos de interesse geral não podem deixar de ser acautelados e 

assegurados numa possível reconfiguração futura da oferta TDT? 

 

A TV Record entende que deverão ser definidas com clareza as condições e os procedimentos para acesso de 

novos serviços de programas em sinal aberto à plataforma TDT, garantindo a necessária transparência em todo o 

processo de atribuição de licenças e assegurando regras não discriminatórias a todos os potenciais interessados. 

   

Entendemos ainda que, os novos operadores de serviços de programas em sinal aberto sobre a plataforma TDT 

deverão ter garantida a distribuição nas plataformas de serviços de televisão por subscrição a operar em Portugal 

e que a numeração dos respetivos canais no alinhamento de serviços dos respetivos operadores deverá seguir a 

mesma lógica hoje aplicada aos serviços de programa já disponíveis na TDT (a ocuparem as posições 1 a 4 em 

termos de numeração de canais nas plataformas pagas). 

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) 

 

O serviço público não deverá ser beneficiado nem prejudicado face a outros operadores no acesso à colocação 

de novos serviços de programas sobre a plataforma TDT. 

 

Assim sendo, não vemos razão objetiva para dar prioridade à colocação dos serviços de programas RTP Memória 

e RTP Informação na plataforma TDT, tanto mais que existem no mercado outros operadores que competem com 

a RTP no mesmo tipo de canais temáticos sobre as plataformas de televisão paga disponíveis. 
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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) 

 

É nossa convicção que, face à dimensão de Portugal, às suas especificidades sócio económicas e ao valor global 

do seu mercado publicitário, não existem condições de mercado para o lançamento serviços de programas 

regionais ou locais em sinal aberto sustentáveis. 

 

Face à reduzida dimensão do mercado publicitário Português, implementar modelos que levam a uma excessiva 

segmentação de audiências (nomeadamente a inclusão de canais de âmbito regional ou local) poderá ter impacto 

negativo na sustentabilidade financeira dos operadores de serviços televisivos em sinal aberto, levando a que os 

mesmos desinvistam ou reduzam substancialmente na qualidade geral dos conteúdos que produzem e emitem. 

 

No entanto a TV Record, no âmbito da sua estratégia de estabelecer e manter uma relação de proximidade com 

as suas audiências, estará atenta às necessidades e especificidades de cada região ou comunidade, pretendendo 

produzir conteúdos de âmbito regional e local que possam ir ao encontro das mesmas e que permitam dar voz a 

essas populações. 

    
 

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 2ª parte da questão 22) 

 

Ver resposta à questão 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? 

 

Ver resposta à questão 6. 
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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? 

 

Para além da natural utilização da tecnologia de teledifusão digital terrestre na distribuição de serviços de 

programas de acesso livre, esta tecnologia é igualmente utilizada em vários países para serviços de televisão por 

subscrição. 

 

De facto, para além das tecnologias de difusão por satélite, a TDT é a plataforma de teledifusão que exige 

menores investimentos e menor tempo para implementação das respetivas redes destinadas à cobertura massiva 

de população. 

 

Assim sendo entendemos que, caso surjam interessados, a tecnologia TDT deverá ser aberta a serviços de 

televisão por subscrição e que essa realidade poderá contribuir positivamente para o aumento da concorrência 

nesse tipo de serviços e para gerar valor aos grupos de media em Portugal. 

 

As atividades associadas à exploração de serviços de televisão por subscrição não se enquadram dentro das 

áreas core da TV Record pelo que este grupo não tem interesse direto nos mesmos. 
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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? 

 
Apesar dos serviços de televisão por subscrição terem 78,4 % de penetração (tendo por base o número de famílias 

clássicas e segundo informação relativa a 2013 disponibilizada pela ANACOM), pensamos existir espaço para o 

desenvolvimento deste tipo de serviços sobre redes TDT. 

Em nosso entender, para operadores que possuam penetrações baixas neste tipo de serviços e queiram crescer 

rapidamente o número de potenciais clientes (lares cobertos pelo serviço), a tecnologia TDT poderá ser encarada 

como uma opção válida e que menores investimentos exige na implementação das respetivas redes. 

Nesta ótica, a TDT poderia ser vista como complementar a outras tecnologias, disponibilizando pacotes de acesso 

básico aos serviços de televisão por subscrição para um número elevado de clientes. A utilização de 

descodificadores (Set Top Boxes) híbridos, numa ótica de convergência de serviços lineares com serviços não 

lineares de conteúdos sobre redes de banda larga, poderia ser considerada como um fator potenciador de 

crescimento para o negócio e para o aumento do ARPU. 

O HbbTV (de que falaremos mais adiante) poderá ser encarado como um importante elo de ligação entre serviços. 
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Questão 11: Que ponderação faz do desenvolvimento dos formatos em HD, UHDTV e 3DHD, 

e da sua adoção nas emissões de TDT? 

 

Face à atual oferta disponibilizada dentro das plataformas de TV por subscrição, consideramos que a população 

está familiarizada e valoriza os serviços de programas em qualidade HD. 

 

Consideramos igualmente que existe em Portugal um parque instalado substancial de televisores com capacidade 

para mostrar conteúdos HD e que a penetração destes dispositivos tem tendência para aumentar. 

 

Assim sendo, e tendo em conta que a TV Record acabou de realizar todos os investimentos necessários à 

produção de conteúdos e à sua emissão integral em alta definição, consideramos como uma vantagem 

competitiva e uma mais-valia para os nossos espetadores a possibilidade de lhes oferecer acesso aos nossos 

serviços de conteúdos em HD.  

 

No que diz respeito ao UHDTV e ao 3DHD não vemos nesta altura nem num futuro próximo, a necessidade de 

disponibilizar um serviço de conteúdos nesses formatos sobre as redes TDT destinadas a serviços de programas 

em sinal aberto.  

 

Em nosso entender, este tipo de tecnologias terá maior relevância e poderá assumir-se como um fator 

diferenciador (num futuro próximo) no lançamento e exploração de serviços lineares e não lineares de conteúdos 

premium em plataformas pagas (canais premium, vídeo on demand, etc.) devendo os utilizadores pagar para 

aceder ao aumento da qualidade que as mesmas potenciam.  
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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? 

 

Conforme tivemos oportunidade de referir na resposta à questão anterior, entendemos que o público valoriza a 

qualidade de imagem adicional disponibilizada pelas emissões em HD e que existe em Portugal um parque 

instalado relevante de televisões que permitem aceder a esses serviços. 

 

No que diz respeito aos custos de produção, uma vez que temos vindo a assistir a uma diminuição sustentada dos 

valores associados aos equipamentos HD, não existe hoje uma diferença significativa entre as produções de 

conteúdos em HD e as produções efetuadas em SD. 

 

Já no que diz respeito ao valor da alta definição para os anunciantes, apesar de a tecnologia permitir um aumento 

da qualidade de imagem e isso poder impactar de forma positiva o sentimento relativamente aos produtos 

anunciados, não existe receita adicional passada destes para os operadores de serviços de programas 

relacionada com esse fator. 

 

Os custos de transmissão associados à alta definição, por este formato necessitar de maiores débitos binários 

para ser transportado e difundido, são obviamente maiores. No entanto, e pelo que temos vindo a referir, julgamos 

que o acréscimo da qualidade de imagem percebida pelos nossos utilizadores quando lhes disponibilizamos os 

nossos conteúdos em HD, justifica a nossa vontade de utilizar essa tecnologia.  

 

Uma nota final para dizer que a TV Record dispõem hoje de todos os meios e condições para produzir e emitir 

todos os seus conteúdos em alta definição (HD). 
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Questão 13: Considera possível identificar, desde já, constrangimentos de natureza regulatória 

ao desenvolvimento da HbbTV? 

 

Em nosso entender, não deverão existir constrangimentos regulatórios à utilização da tecnologia HbbTV. 

 

É no entanto fundamental garantir que, caso esta tecnologia venha a ser utilizada por algum operador de serviços 

de programas, o operador da rede TDT inclui no respetivo multiplexer os dados e as tabelas necessárias ao seu 

funcionamento.   

 

O HbbTV potenciará a ligação entre conteúdos lineares (difundidos sobre as redes TDT) e não lineares (acedidos 

sobre redes banda larga) e poderá servir de âncora ao lançamento e exploração de serviços avançados de 

televisão por parte dos operadores. 

 

A utilização deste tipo de serviços por parte dos consumidores finais estará contudo dependente da 

disponibilização das ferramentas de acesso necessárias (browsers ou aplicações) nos equipamentos 

descodificadores.  
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Questão 14: Partindo da realidade que já hoje é conhecida em termos de reserva de 

capacidade para a disponibilização de funcionalidades que permitam o acompanhamento das 

emissões por pessoas com necessidades especiais, qual a capacidade que entende dever ser 

garantida no futuro e quais as funcionalidades que deverão ser consideradas para ocupação 

dessa capacidade a reservar? 

 

No que diz respeito à disponibilização das funcionalidades normalmente utilizadas para facilitar o 

acompanhamento das emissões por pessoas com necessidades especiais, consideramos que elas poderão ser 

asseguradas através de legendagem, em áudio descrição ou em linguagem gestual. 

 

No primeiro caso, a legendagem, existe a possibilidade de utilização de um canal de dados dedicado ou de 

teletexto, ambos necessitando de débitos binários muito baixos e cuja consideração nos cálculos de ocupação do 

multiplexer é irrelevante. 

 

No segundo caso, áudio descrição ou linguagem gestual, estaremos a falar de débitos binários semelhantes aos 

disponibilizados para os canais de áudio normais, ou seja, 198 kbps. 

 

Admitindo, como é sugerido na Cenário 1 apresentados na questão 15, que cada canal SD terá alocada uma 

capacidade de 2,3 a 2,4 Mbps para ser difundido, este tipo de conteúdos adicionais destinados a apoiar pessoas 

com necessidades especiais poderão ser incluídos sem qualquer problema.  
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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. 

 

A capacidade remanescente no multiplexer A deverá, em nossa opinião, ser utilizada para o aumento do número 

de serviços de programas em sinal aberto. 

 

Atendendo ao que dissemos relativamente à questão das funcionalidades que permitam o acompanhamento das 

emissões por pessoas com necessidades especiais, propomos que sejam atribuídas licenças para 3 novos 

serviços de programas em sinal aberto sobre a rede afeta ao multiplexer A, elevando para 8 o número total de 

serviços de programas SD disponíveis no mesmo (Cenário 1 apresentados no documento de consulta, página 

41). 

 

Caso exista capacidade disponível para satisfazer os pedidos de todos os operadores que venham a demonstrar 

interesse e credibilidade para colocar os seus serviços na plataforma TDT, e voltando a referir que não 

concordamos que seja dado tratamento preferencial à RTP para acesso à plataforma dos seus serviços RTP 

Memória e RTP Informação, entendemos que essa atribuição deverá privilegiar a diversidade e transparência e 

ser tão célere e desburocratizada quanto possível. 

 
Se, na sequência do trabalho a realizar pela Comissão de Acompanhamento da Reforma do Setor Audiovisual, 
criada em Despacho n.º 13681/2013 do Gabinete do Ministro Adjunto 
e do Desenvolvimento Regional e publicada no Diário da República, 2.ª série — N.º 208 — 28 de outubro de 2013, 
vier a ser possível a atribuição da capacidade remanescente no multiplexer A sem necessidade de concurso 
público, consideramos que deverá ser essa a opção a tomar.   
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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. 

 

Conforme referimos na resposta à questão 11, a TV Record pretende candidatar-se à colocação de um serviço de 

programas televisivos em sinal aberto na plataforma TDT, preferencialmente em formato HD.  

 

Nesse sentido, é nossa opinião que a rede composta pelo conjunto dos multíplexes A e B deverá ser utilizada 

para difundir, no mínimo, os 5 canais HD indicados como “Cenário 3” na tabela mostrada na página 42 do 

documento de consulta publicado. Este cenário prevê a atribuição de capacidade para 5 serviços em qualidade 

SD e 5 serviços em qualidade HD. 

 

Não obstante, atendendo a que o mercado publicitário Português é muito limitado e terá dificuldade em comportar 

um número de novos serviços de programas em sinal aberto superior aos 3 que indicámos na nossa resposta à 

questão 15, entendemos que a melhor distribuição de canais será de 6 em HD e de 2 em SD. 

 

Desta forma asseguraremos a migração para HD de alguns dos 8 serviços que, num primeiro momento, poderão 

ser disponibilizados em SD sobre o multiplexer A. 

 

Entendemos igualmente que, caso o número de solicitações para utilização do formato HD exceda a capacidade 

disponibilizada para os mesmos, deverão ser criadas regras claras e condições não discriminatórias para acesso a 

esse espaço, dando igualdade de hipóteses aos atuais operadores presentes na TDT e aos operadores que 

venham a ser admitidos na mesma. 
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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. 

 

Estando prevista a migração da atual rede para uma topologia MFN e tomando em consideração que essa 

migração se destina a resolver problemas com a disponibilidade e qualidade de serviço atualmente prestada pela 

mesma, entendemos ser injustificável que o processo se arraste até 2017 e que deverão ser desenvolvidos todos 

os esforços para que o mesmo fique concluído no mais curto espaço de tempo possível.  

 

Relativamente a esta matéria, existem nesta altura dois fatores a contribuir negativamente para o sucesso da TDT. 

Por um lado as populações têm acesso à TDT em condições deficientes (razão pela qual foi decidido avançar 

para a topologia MFN) e, por outro lado, os operadores de serviços de programas em sinal aberto presentes na 

mesma estão a pagar por um serviço que não tem a qualidade exigida. 

 

Assim sendo, entendemos que os problemas atuais de cobertura da rede TDT são insustentáveis e que a 

migração total para MFN da rede afeta ao multiplexer A deverá ser feita num espaço de tempo tão curto quanto 

possível.  

 

Tendo em vista a contribuição positiva para o aumento da adesão à TDT esperada com aumento da qualidade 

dos sinais presentes na TDT, a implementação do multiplexer B poderá e deverá igualmente ser efetuada no 

menor tempo possível.    
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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? 

 

Atendendo a que, em Portugal, os descodificadores e os televisores com descodificador incorporado 

recentemente instalados estão adaptados às normas DVB-T e MPEG-4, entendemos que a rede associada ao 

multiplexer B (destinada a serviços de programas em sinal aberto) deverá vir a utilizar o mesmo tipo de 

tecnologias (DVB-T e MPEG-4). 

 

Pelo que já tivemos oportunidade de referir neste documento, consideramos urgente avançar com uma solução 

que possa trazer valor e novos aderentes à plataforma TDT pelo que não vemos vantagens em aguardar que a 

utilização da tecnologia DVB-T2 possa fazer sentido para os consumidores finais (no panorama mencionado em 

que os descodificadores e televisores com DVB-T foram adquiridos pelas populações recentemente). 

 

Refira-se contudo que é possível construir a rede associada ao multiplexer B utilizando equipamentos passíveis de 

serem convertidos para a norma DVB-T2 caso isso se venha a tornar viável no futuro.  

 

A opção imediata pela utilização da tecnologia DVB-T2, em nosso entender, só faz sentido para multiplexes que 

possam vir a ser atribuídos a serviços de programas de acesso não condicionado com assinatura ou de acesso 

condicionado (Pay TV), onde os descodificadores poderão ser financiados pelo operador a troco de uma renda 

mensal. 

 

De igual forma, apesar de entendermos que existe espaço no mercado português para novos serviços de 

programas em sinal aberto na plataforma TDT, consideramos que a disponibilização dos 3 canais adicionais 

mencionados nas respostas às questões 15 e 16 tornarão a TDT suficientemente atrativa para os potenciais 

consumidores sem colocar em questão a sustentabilidade financeira dos operadores dos respetivos serviços de 

programas. 

 

Se analisarmos a opção por DVB-T2 numa ótica de migar parte dos 2 serviços SD (apontados na resposta à 

questão 16) para resolução HD, concluímos igualmente que não faz sentido nesta altura exigir a mudança de todo 

o parque de descodificadores por esse motivo. 

 

Uma nota final para referir que, caso o MUX B venha a ser ganho por um operador que pretenda implementar 

serviços de televisão por assinatura sobre redes TDT, a opção por DVB-T2 no mesmo poderá fazer sentido se 

parte da sua capacidade puder ser utilizada para adicionar novos canais pagos à oferta do respetivo operador.  
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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”? 

 

Os argumentos apresentados na resposta à questão anterior são igualmente válidos no que diz respeito à 

tecnologia de compressão de vídeo. 

 

Os equipamentos descodificadores instalados em Portugal não estão aptos a receber HEVC e, tendo a sua 

aquisição sido redente, os custos associados à mudança resultantes da opção por HEVC não deverão ser bem 

encarados pela população. 

 

Por outro lado, como já referimos, exceder o número de serviços que propomos serem disponibilizados (2 em SD 

e 6 em HD) poderá criar situações de insustentabilidade aos operadores admitidos na TDT. Assim sendo, não 

vemos necessidade de aumentar a eficiência da codificação de vídeo para promover o aparecimento de novos 

serviços na plataforma. 

 

Se analisarmos a opção por HEVC numa ótica de migar parte dos 2 serviços SD para resolução HD, concluímos 

igualmente que não faz sentido nesta altura exigir a mudança de todo o parque de descodificadores por esse 

motivo. 
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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. 

 

Tendo em conta os argumentos que apresentámos nas respostas às questões 18 e 19, entendemos não existir 

nenhuma razão válida que justifique a substituição nos próximos anos das tecnologias DVB-T e MPEG-4 

atualmente utilizadas na rede TDT associado ao multiplexer A. 
 

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. 

 

Face à resposta à questão anterior, consideramos não existirem condições ou necessidades que justifiquem a 

migração tecnológica da atual rede TDT para DVB-T2 e HEVC. 

 
 

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 

robusta58, 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 
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poderá ser conseguida através de “desdobramentos” temporários das redes em MFN de 

âmbito nacional? 

 

A receção de serviços de programas ou, genericamente, de conteúdos audiovisuais (lineares ou não 

lineares) em dispositivos que permitam mobilidade (smartphones, tablets, laptops ou outros) está hoje 

acessível através das redes móveis (3G, 3,5G e 4G) e de redes WiFi.  

 

Acresce que, com a disponibilização dos mecanismos de broadcast sobre redes LTE utilizando eMBMS 

(cujas linhas básicas foram publicadas com o 3GPP Rel-9) e do aparecimento do MPEG-DASH em 2012, 

se deu um passo importante no sentido de se facilitar e aumentar a qualidade dos serviços lineares e não 

lineares de conteúdos em situações de receção móvel. 

 

Atendendo a que a tecnologia DVB-H não provou ser comercialmente eficiente para a disponibilização de serviços 

de conteúdos com receção móvel, tendo-o a provar os vários serviços que foram lançados e posteriormente 

desligados em países como Áustria, Finlândia e Holanda (entre outros) consideramos, como refere o documento 

de consulta publicado, não fazer sentido implementar este tipo de redes e serviços em Portugal.  

 

No que diz respeito às frequências inicialmente consideradas no âmbito das 3 redes MFN de âmbito Nacional 

para receção móvel previstas, entendemos que, caso surjam operadores interessados, as mesmas deverão ser 

realocadas a serviços de programas de acesso não condicionado com assinatura ou de acesso condicionado 

(Pay TV). 

 

Conforme afirmámos anteriormente, consideramos que o mercado publicitário em Portugal não apresenta 

condições para suportar um aumento do número de serviços de programas em aberto para além dos já 

mencionados na resposta às questões 15 e 16. 

 

Consideramos igualmente que não existe em Portugal mercado publicitário que justifique e torne sustentável a 

introdução de serviços de programas em aberto de âmbito distrital / regional. 
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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? 

 

Não vemos interesse em utilizar a faixa de VHF para serviços TDT. 
 

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? 

 
Conforme referimos na nossa resposta à questão 10, apesar dos serviços de televisão por subscrição terem 78,4 % 

de penetração (tendo por base o número de famílias clássicas e segundo informação relativa a 2013 

disponibilizada pela ANACOM), pensamos existir espaço para o desenvolvimento deste tipo de serviços sobre 

redes TDT. 

Nesse sentido entendemos que, caso surjam interessados em desenvolver serviços de programas de acesso não 

condicionado com assinatura ou de acesso condicionado (Pay TV) sobre redes TDT, deverão ser exploradas todas 

as possibilidades que potenciem uma oferta competitiva dos mesmos. 

O aumento do número de canais na oferta de serviços de televisão por assinatura contribui normalmente para a 

tornar mais apelativa pelo que, poderá fazer sentido aumentar a oferta através da disponibilização de coberturas 

TDT adicionais, nomeadamente através do planeamento de redes adicionais na zonal litoral oeste. 

 
  



	  

CONSULTA	  PÚBLICA	  SOBRE	  A	  EVOLUÇÃO	  DA	  TDT	  –	  RESPOSTA	  TV	  RECORD	   24	  

	  

	   REDE RECORD DE TELEVISÃO EUROPA S.A	  

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? 

 
Em nosso entender, a definição a priori da remuneração a cobrar aos operadores de televisão como contrapartida 

ao serviço de transporte do sinal de televisão é desejável sob todos os pontos de vista. 

Contudo, a situação de manifesto monopólio por parte da PTC na prestação deste serviço em Portugal, poderá 

conduzir a realidades onde se torna manifestamente impossível aos operadores de televisão aferirem se “o 

regime de preços de acesso à rede de transporte e difusão do sinal de televisão” respeita “os princípios da 

transparência, não-discriminação e orientação para os custos”. 

 

De facto, atendendo às múltiplas variáveis que impactam os investimentos necessários à implementação de uma 

rede TDT e aos diversos fatores que influenciam os custos associados à sua operação, manutenção e gestão, 

garantir aos operadores de televisão o acesso a priori a toda a informação necessária ao estabelecimento de um 

modelo tarifário transparente e não discriminatório poderá revelar-se tarefa difícil. 

 

O recente pedido de intervenção submetido pela RTP ao ICP-ANACOM sobre estas matérias e os pedidos que 

têm vindo a ser endereçados ao mesmo por parte de outros operadores de serviços de programas que ocupam o 

multiplexer A, levam-nos a considerar que poderão existir situações onde um acordo sobre o modelo tarifário 

assinado a priori não se traduz no garante de preços transparentes, não discriminatórios e orientados para os 

custos. 

 

Assim sendo entendemos que o ICP-ANACOM, ao ter acesso a informação que poderá ser confidencial para os 

operadores de serviços de programas em sinal aberto sobre a rede TDT (nomeadamente a informação económica 

e financeira necessária à análise em questão), deverá exercer as suas obrigações de análise especializada e 

detalhada a todos os dados disponíveis, no sentido de promover a efetiva transparência em todo o processo de 

definição das estruturas tarifárias aplicáveis aos serviços de transporte de televisão sobre as mesmas. 

 

Se forem detetadas situações de abuso de posição dominante, traduzidas em estruturas tarifárias abusivas, em 

falta de transparência, ou na discriminação de uns operadores de televisão face a outros, o ICP-ANACOM deverá 

utilizar todos os mecanismos previstos na legislação aplicável no sentido determinar a remuneração adequada 

aos serviços prestados sobre as redes TDT e ao garante de que a sua aplicação é feita de modo proporcionado e 

transparente.   
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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)? 

- 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. 

 

No seguimento do que referimos na resposta à questão anterior, e não nos parecendo oportuno neste momento 

entrar em detalhes relacionados modelos e com taxas atualização do capital, entendemos que o ICP-ANACOM 

deverá proceder à análise especializada e detalhada do projeto de rede que lhe for apresentado e da informação 

económica e financeira que lhe vier a ser disponibilizada relativa ao mesmo, de forma a elaborar uma opinião 

clara e fundamentada sobre todo o processo que conduza à definição dos modelos tarifários a aplicar. 

 

Essa análise deverá ser efetuada tomando em linha de conta todos os dados que impactem a cobertura da rede, a 

sua qualidade de serviço e o preço cobrado aos operadores de serviços televisivos, nomeadamente o 

investimento estimado (ou efetuado), a qualidade e disponibilidade dos serviços prestados e os custos associados 

à sua operação, manutenção e gestão. 

 

É ainda nossa convicção que, face ao atual panorama de incerteza no que diz respeito ao regime tarifário em 

vigor no multiplexer A, o ICP-ANACOM deverá proceder a um benchmark internacional, comparando coberturas, 

níveis de serviços e tarifários de outras redes TDT relevantes, e utilizar a informação recolhida como referência e 

complemento à análise a realizar internamente. 
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Questão 27: Qual a opção que considera mais razoável? Existem outras possibilidades que no 

seu entender não foram identificadas? Quais? Fundamente. 

 

No âmbito de tudo que temos vendo a afirmar, entendemos que deverá ser definido e aplicado um preço “por 

serviço de programas televisivos”, devendo o débito binário associado a cada tipo de programa (SD ou HD) ser 

definido com clareza. 

 

Dando como exemplo a alocação de serviços indicada por nós na resposta à questão 16, três serviços HD a 

5,5 Mbps e um serviço SD a 2,4 Mbps por multiplexer, o preço total a cobrar pelo operador de rede aos 

operadores de serviços televisivos deverá ser dividido pelos 4 canais a difundir de forma proporcional aos 

débitos binários alocados. 

 

Cada operador de serviços televisivos deverá incorrer apenas no preço associado ao serviço que contrata e 

ocupa que, no exemplo anterior, correspondem a 5,5 Mbps por canal HD e 2,4 Mbps por canal SD. 

 

Os preços associados aos débitos binários associados às tabelas comuns (PSI, SI, AIT, etc.) presentes no 

multiplexer deverão estar incluídos no valor pago por cada canal de televisão. 
 
 

 

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? 

 

É nossa opinião que deverão ser criadas condições para promover a concorrência na implementação e 

operação de redes TDT em Portugal. 

 

Nesse sentido, caso venham a surgir vários interessados na implementação e operação da rede associar ao 

MUX B, deverão, de forma transparente e não discriminatória, ser dadas oportunidades aos mesmos para se 

candidatarem à atribuição dos direitos de utilização de frequências necessária. 

 

De igual forma, é nosso entender que o mesmo procedimento deverá ser adotado caso venham a surgir 

interessados em implementar redes TDT associadas a serviços de televisão por subscrição, devendo neste 
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caso ser possível potenciar sinergias entre as redes para serviços pagos e a rede associada ao MUX B de 

modo a reduzir preços aos respetivos utilizadores. 

 

Nestas situações, entendemos que o concurso público poderá ser o procedimento que melhor garante a 

necessária transparência e não discriminação. 

 

Contudo, entendendo que dificilmente surgirão no mercado português operadores com interesse e capacidade 

para concorrer com a PTC neste domínio, a TV Record propõem que se deixem em aberto vários cenários e 

que as decisões sobre os procedimentos a adotar para atribuição dos direitos de utilização de frequências 

sejam tomadas em função do número de interessados que venham a surgir para implementar as respetivas 

redes TDT. 

 

Pelo que afirmámos em respostas a questões anteriores, urge tornar a TDT mais competitiva no mercado 

Português. Em nosso entender, o aumento do número de serviços de programas televisivos e o aumento da 

qualidade de imagem associada aos mesmos são dois dos fatores que melhor poderão contribuir para 

aumentar a adesão dos cidadãos a esta plataforma.  

 

Assim sendo, e para que rapidamente se possam implementar as novas redes e serviços que vierem a ser 

aprovados para a promoção da competitividade da TDT, deverão ser agilizados todos os processos de 

atribuição de direitos de utilização de frequências, nomeadamente através da atribuição desses direitos no 

regime de acessibilidade plena, sem recurso a procedimentos de seleção por concorrência ou comparação, 

caso os mesmos não se venham a revelar necessários por falta de interessados em concorrer.  
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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 TV Record entende que a convergência entre redes e serviços é incontornável nos modelos de acesso e 

consumo a serviços de conteúdos audiovisuais. 

 

Apesar dos canais tradicionais de televisão linear continuarem a ser o principal veículo de difusão de grandes 

eventos para grandes massas de população e o meio privilegiado para acesso rápido e massivo aos 

consumidores, assistimos hoje em dia a um aumento rápido e sustentado do acesso linear e não linear a 

conteúdos audiovisuais sobre plataformas e dispositivos que recorrem a acessos internet. 

 

As plataformas dos denominados serviços avançados de televisão sobre redes abertas, também chamadas de 

Over the Top TV ou OTT, permitem hoje aos grupos de media aceder a um mercado global de utilizadores 

espalhados por todo o mundo levando-lhes, sobre qualquer tipo de acesso internet com débito adequado, 

serviços lineares (canais de televisão tradicionais ou serviços premium) e não lineares (Video on Demand, 

catch up TV, multi camera, ou outros) com qualidade comparável à que lhes é oferecida pelas plataformas de 

TDT, cabo, IPTV ou satélite a que normalmente acedem.  

 

Á semelhança do que acontece com os serviços acedidos através das plataformas TDT, cabo, IPTV ou satélite, 

os serviços OTT podem igualmente ser disponibilizados nas televisões principais com alta definição ou 

UHDTV nas principais divisões das casas dos utilizadores. 

 

Nesse sentido, entendemos que as plataformas de broadcast tipo TDT, satélite ou cabo continuarão a ser a 

melhor opção para levar programas de grande audiência simultânea a um elevado número de utilizadores 

(canais generalistas de grande audiência, eventos desportivos, etc.) e que o acesso a serviços avançados de 

televisão via internet, onde se incluem acessos multidispositivo a conteúdos premium, vídeo on demand, catch 

up tv, eventos com multi-camara, etc., terá um papel cada vez mais importante no consumo de conteúdos 

audiovisuais e deverá ser agnóstico ao tipo de conetividade internet do dispositivo cliente. 

 

Em termos práticos, descodificadores híbridos incorporando acesso às redes TDT, IPTV, cabo ou satélite 

permitirão, de uma forma transparente para o utilizador e convergente entre serviços, aceder aos canais 

disponibilizados sobre estas plataformas e aos serviços OTT sobre acessos internet. 
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Qualquer acesso internet que proporcione o débito binário adequado será válido para ligar estes ou quaisquer 

outros dispositivos com acesso aos referidos serviços. 

 

Do lado das tecnologias de acesso estamos a falar de redes móveis (HSDPA, LTE ou outra), internet sobre 

cabo (DOCSIS 3 ou outra), fibra ótica, WiFi (residencial, hot spots em locais públicos ou outros), etc.  

 

Do lado dos equipamentos clientes das redes com acesso aos serviços avançados de televisão, estamos a 

falar de dispositivos com ligação internet como sejam TV’s, consolas de jogos, leitores de discos blue-ray, 

smartphones, tablets, laptops ou outros. 

 

No que diz respeito à tecnologia de broadcast sobre redes LTE, denominada de eMBMS, entendemos ser útil 

e válida para a difusão de conteúdos audiovisuais em eventos circunscritos de grande audiência. Não vemos 

que, num futuro próximo, o eMBMS possa vir a competir com o DVB-T / DVB-T2 como tecnologia para redes 

de teledifusão nacionais destinadas a levar um número significativo de serviços de programas televisivos de 

grande audiência a grandes fatias de população.  
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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 consumidores terão, cada vez mais, o controlo e o poder para acederem aos conteúdos que elegerem, onde 

quiserem, no momento em que o desejarem e no dispositivo que preferirem. 

A realidade atual mostra-nos os operadores de redes cada vez mais em controlo dos utilizadores finais e 

tentando garantir acesso exclusivo a conteúdos premium. 

Para os operadores de serviços televisivos tradicionais vivendo do negócio de publicidade, esta é uma luta 

difícil já que os valores de negócio associados às redes de acesso banda larga e de serviços de televisão por 

subscrição são substancialmente superiores aos gerados exclusivamente pelo mercado publicitário.  

Não querendo fazer futurologia, as mudanças nos modelos de negócio associados à indústria do audiovisual e 

as mudanças nos hábitos de consumo dos espetadores estão a acontecer a um ritmo elevado pelo que 

esperamos que os atuais equilíbrios tenham tendência a sofrer alterações significativos no futuro próximo. 

Os exemplo do serviços Inglês Youview, do BBC iPlayer, da Netflix, do Google com o Chromecast, da Hulu e 

do Hulu +, da BT com a aquisição da Liga dos Campeões e da Liga Europa para as próximas 3 temporadas e 

de muitos outros, mostram que a mudança está a ser rápida e impactante. 

As questões relativas à “neutralidade de redes”, principio segundo o qual os Internet Service Providers e os 

Governos tratarão todos os dados que cursam a internet de forma igual e não discriminatória face aos 

diferentes tipos de utilizadores, conteúdos, sites, plataformas aplicações ou outras, será seguramente um tema 

quente a gerar grandes debates e opiniões divergentes entre operadores de redes e operadores de media. 

Importa que a regulação e os organismos competentes se mantenham atentos e que atuem, quer ao nível da 

defesa dos interesses dos utilizadores e consumidores de serviços audiovisuais sobre a internet, quer como 

garante de uma concorrência aberta, não discriminatória e transparente em todas as atividades relacionadas 

com este tipo de serviço.
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