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From:
Sent: domingo, 27 de Abril de 2014 16:11
To: futuro.tdt@anacom.pt
Subject: Consulta Pública TDT - Contributo (II) - Resposta a Questões

Exm.ºs Srs.,  
 
Na sequência do e-mail anteriormente enviado, e em resposta mais concreta e direcionada às questões que 
V. Exas referem, passo desde já a responder às questões por vós pedidas. 
 
1. De facto, como é dado a entender no mail anterior, julgo que pode e deve existir um aumento da oferta da 
TDT com novos operadores e novos serviços de programa, sendo saudável e recomendável para os canais e 
operadores envolvidos pela natureza de sinal aberto e amplamente difundido deste mercado. Devem existir 
três MUXs - Mux A, Mux B e Mux C. As condições de exploração, os débitos, a utilização de capacidade 
disponível (é tido aqui em conta MPEG-4 e DVB-T) e os diferentes serviços de programas que devem 
existir estão detalhados ao pormenor nos pontos 1 a 10 do primeiro tema. 
 
2. Antevejo, sim. Sendo a TDT um mercado atrativo pelo que já referi supra, e estando atualmente com 
oferta igual ao analógico - não oferecendo as vantagens vistas noutros países para a transição se completar - 
é de prever que hajam operadores interessados, contanto haja o músculo financeiro e a atribuição do 
pretendido pelos operadores por parte do ICP-ANACOM e ERC. 
 
3. Os serviços de programas devem ser licenciados em simultâneo para a vertente dos serviços de programas 
radiofónicos de natureza nacional e regional, cuja implementação está detalhada nos pontos 4 a 7 inclusive, 
e licenciados separada e calendarizadamente para o 5º canal e para o serviço de programas televisivo de 
natureza regional, com base em critérios gerais.  
 
4. Devem ser acautelados os interesses de uma oferta com uma componente de produção nacional para 
maior estímulo da economia, devendo também ser sempre considerado o aumento da oferta da TDT como 
algo ideal e desejável, bem como a melhoria constante das condições de receção e condições técnicas 
sempre que a troca entre valor despendido e aumento de qualidade seja vantajosa e significativa quer para os 
operadores televisivos quer para os operadores concessionários da rede nacional de difusão. 
 
5. O serviço público de televisão pode e deve ter uma oferta superior face aos privados devido precisamente 
à necessidade de serviço público que pode e deve existir na oferta em sinal aberto. Designadamente o 
serviço de programas "RTP Memória" é algo vital para a difusão em sinal aberto, o mesmo se passando para 
o serviço de programas "RTP Informação", sendo este último ainda mais relevante dado não existir interesse 
por parte dos operadores privados Impresa e Media Capital em emitir os seus serviços de programas 
temáticos noticiosos na TDT. Neste sentido, é vital que o serviço de programas "RTP Informação" seja 
emitido dado que a complementaridade face à RTP1, serviço generalista de programas, permite uma 
sociedade mais informada e um diversificar relevante da oferta da TDT. 
 
6. Dada a difusão ampla da rede de TDT, e com o objetivo de maior abrangência e audiências - objetivo de 
qualquer empresa do setor da comunicação, sublinhe-se, conjuntamente com o objetivo-base de lucro que 
qualquer empresa privada possui - julgo que existirá interesse económico pelo menos em serviços de 
programas televisivos e radiofónicos regionais, de abrangência pelo menos distrital, dado que no contexto 
autal de mercado, outros serviços de programas televisivos e radiofónicos a um nível estritamente local - 
entenda-se, concelhio - estão com dificuldades económicas no contexto atual da difusão em FM, não sendo 
do seu interesse emitir na TDT quer ao nível da abrangência quer ao nível do interesse económico e 
limitações que possuem. 
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7. Os conteúdos serão muito provavelmente conteúdos essencialmente regionais, com informação e eventos 
regionais bem como outros programas de cariz regional, em direto ou gravados. O financiamento poderá ser 
feito quer através das câmaras municipais de cada distrito quer de empresas privadas interessadas em 
investir. Os meios e recursos humanos poderão ser próprios ou fornecidos pelas universidades e politécnicos 
locais com vista à dinamização dos serviços de programas, havendo um enfoque claramente distrital na 
escolha de recursos humanos, não estando no entanto limitados a uma escolha apenas ao nível distrital nesse 
campo. 
 
8. Remeto para a resposta dada na pergunta 3. 
 
9. Deve existir uma televisão em sinal aberto, primordialmente de acesso não condicionado mas com uma 
vertente de acesso condicionado que servirá para complementar a oferta atual dos operadores de TV paga 
(na vertente de acesso condicionado), dando adicionalmente um outro ramo/negócio ainda não explorado e 
que, ainda por cima, é feito em regime de exclusividade para a TDT (na minha proposta, ver pontos 3 a 6 do 
segundo tema). A evolução deverá seguir-se no sentido da adequação da oferta aos públicos e ao 
permanente estímulo à passagem de novos públicos para a TDT. Os serviços interativos, além da 
audiodescrição e teletexto, não terão tanta relevância, podendo-se no entanto reservar um canal interativo 
para a visualização de filmes on-demand a preços competitivos, contanto que haja capacidade disponível em 
algum dos muxes, com a bitrate equivalente ao Canal Parlamento. 
 
10. Julgo, de facto, haver espaço para uma oferta de televisão paga na TDT. As condições e propósito da 
mesma estão especificadas supra, no primeiro período da pergunta 9. 
 
11. O formato HD deverá ser fornecido pelos operadores generalistas numa fase inicial. À medida que o 
tempo vai avançando no sentido do UHD, deve ser passada a rede para DVB-T2 e HEVC no sentido da 
conversão de todos os canais SD para canais HD e de todos os canais HD atuais para canais UHD. Os canais 
3DHD, dadas as caraterísticas atuais da tecnologia (não recorre à estereoscopia, envolvendo gastos 
adicionais), não devem ser ponderados de todo, exceto para serviços interativos de filmes on-demand como 
referido no ponto 9, e mesmo neste caso apenas e só quando haja conteúdos 3D e quando a rede estiver em 
DVB-T2 e HEVC. 
 
12. Parece-me bastante viável a ser realizado a curto-médio prazo (2 anos), para emissões 24 horas por dia 
em HD real (não upscaling) e SD, exceto quando o conteúdo esteja em 4:3 ou 16:9 SD, em que o HD dos 
operadores televisivos será sempre upscaling. De qualquer forma, são já poucos os conteúdos que são 
produzidos assim, e a realidade deve ocorrer sempre no sentido da passagem de 4:3 para 16:9. 
 
13. O HbbTV, sendo o passo que se segue ao canal on-demand de filmes (e sendo o equivalente substituto), 
terá de estar, por regulação, limitado a uma largura de banda não elevada de modo a não ser concorrencial 
com os operadores de TV paga, os cinemas ou outros. Esta largura de banda terá de ser claramente banda 
larga com velocidade satisfatória para conteúdos em HD, o que significa que deverá existir apenas quando o 
DVB-T2 e HEVC estiverem implementados. De resto, não vejo outras restrições. 
 
14. Deverá ser considerado o sistema de PIP (picture-in-picture) num feed (canal) adicional, de baixo bitrate 
e resolução (0.5 Mbit/s, resolução 2x inferior a 720x576), para linguagem gestual, ligado à programação de 
cada canal em cada momento, para evitar o clutter na emissão enviada pelos operadores com tais obrigações 
e direcionar esse feed aos públicos específicos, em particular para a RTP pela obrigação e concessão de 
serviço público que possui. Além deste sistema, que realço, dependerá das capacidades das set-top-boxes 
disponíveis, e da áudiodescrição já existente em alguns - poucos - programas na RTP, nada mais me ocorre 
de momento.  
 
15. Referido no primeiro tema do e-mail anterior, pontos 1 a 10. Acrescento apenas que a resolução em SD 
é 720x576, e a resolução HD poderá ser 1280x720 ou 1920x1080, esta última em regime de interpolação.  
 
16. Novamente, referido no primeiro tema do e-mail anterior, pontos 1 a 10 para o Mux A, e no segundo 
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tema do e-mail anterior, pontos 1 e 2. 
 
17. A rede associada ao Mux B deve, desde logo, ser instalada em regime de MFN, e após 2017 o Mux A 
deve ser também migrado para MFN. 
 
18. No Mux B, inicialmente DVB-T e MPEG4 desde logo. Após 2017, Mux A e Mux B devem estar em 
DVB-T2 e HEVC, idealmente. O que é fulcral é que ambos tenham a mesma tecnologia ao mesmo tempo, 
para evitar gastos adicionais e perdas de audiência desnecessárias por mudança de tecnologia e consequente 
incompatibilidade dos recetores. É, portanto, extremamente relevante o timing de instalação. 
 
19. Quer a instalação do DVB-T2 e HEVC no Mux B, quer a instalação dessa mesma tecnologia no Mux A, 
devem aguardar pela maturidade da tecnologia. O período aceitável para a espera será o necessário até a 
tecnologia estar pronta, independentemente do tempo necessário.  
 
20. De facto, considero que essa alteração de tecnologia é passível de ocorrer. Os custos de adaptação 
devem ser partilhados, dado que é algo do interesse quer das populações quer das empresas envolvidas, 
embora as populações devam ter tendencialmente um menor impacto económico quer pela natureza mais 
microeconómica (de menor capacidade) quer caso se verifique que, por motivos socioeconómicos (menores 
rendimentos), existe menos capacidade económica de adaptação. 
 
21. A capacidade adicional da rede deverá ser utilizada, caso apenas os muxs A e B sejam adotados, no 
sentido da adoção da ideia que lancei no e-mail anterior para o Mux C caso ainda não tenha sido reservado 
um mux para a televisão paga. Caso já tenha sido reservado esse mux, além dos A e B, a capacidade 
adicional da rede deve ser utilizada para um novo concurso para novos canais na TDT, sejam estes 
temáticos ou generalistas, de sinal aberto e acesso livre, não condicionado. 
 
22. Considero que a rede planeada para DVB-H pode e deve ser utilizada para novos serviços de programas 
de âmbito nacional, temáticos ou generalistas, em HD, SD ou outra resolução, bem como serviços 
interativos fornecidos por concurso pelas entidades interessadas em fornecer os mesmos.  
 
Creio que a captação móvel, em automóveis, é algo não muito utilizado atualmente, até mesmo dado o 
parque automóvel português atual e o potencial parque automóvel futuro, dado que se trata de tecnologia 
normalmente reservada apenas a alguns modelos mais caros, pelo que não irá causar problemas ou limitação 
da oferta.  
 
Também considero que não se deve reservar esta rede para serviços de programas de nível distrital ou 
regional, precisamente pela falta de mercado que a pergunta refere, mas também porque, na ideia que lancei 
para o Mux A, já consta um canal distrital/regional planeado e o potencial para canais de rádio 
distritais/regionais. 
 
23. Considero que a faixa de VHF não deve ser utilizada, a não ser que o espectro de UHF esteja ou tenha o 
potencial de estar saturado em MFN, sendo que aí o VHF pode e deve ser complementar em redes de 
âmbito geográfico urbano (muitos emissores numa área coberta reduzida). 
 
24. Sim, considero que se deve planear uma rede de Pay TV para esta zona, sendo o ideal que seja planeada 
para todo o país caso haja disponibilidade espectral.  
 
25. A intervenção que o ICP-ANACOM poderá fazer será sempre no sentido da correta gestão de espectro e 
da não-passagem das potências licenciadas para cada emissor correspondente a cada Mux, bem como da 
viabilidade técnica ou do possibilitar a respetiva viabilidade técnica caso se justifique, assegurando ainda a 
correta tabelação de preços. 
 
26. Entendo ser mais apropriada a opção a), partindo-se da orientação de preços para os custos dado que o 
Mux A, em termos do custo anual que a PTC cobra ou lhe é permitida cobrar, não pode ser utilizado como 
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exemplo pois o seu custo é um dos mais altos da UE.  
 
27. Relativamente a esta pergunta, a opção a) parece-me algo arriscada porque, dado que os canais 
funcionam numa vertente de mercado, imputar custos além dos expectáveis para a emissão do seu sinal 
pode, dependendo dos valores, dificultar ou impossibilitar a correta operação no Mux B.  
 
A opção b) é, de facto, a mais justa, dado que coloca uma pressão no aumento constante de oferta no Mux B 
na TDT (e outros onde esta lógica se aplique) e na correta gestão e total utilização do espectro, podendo no 
entanto colocar alguma instabilidade na oferta de canais dado que poderá surgir a tendência para colocar 
canais economicamente inviáveis para reduzir o custo, dependendo dos volumes de negócio que forem 
utilizados. Cabe à ERC analisar pela viabilidade ou não de cada canal, nesse caso.  
 
Para mim, a opção b) é a mais razoável. Não vejo outras opções viáveis, a não ser uma compensação dada 
pelo Estado ao operador da rede concessionada pelo espaço não ocupado no Mux, o que não colocaria 
pressão na inviabilidade dos projetos mas também não potenciaria o aumento da oferta de canais nesse ou 
noutro Mux. 
 
28. O espectro deve ser atribuído da forma mais eficiente possível, sempre acautelando o futuro nesta 
vertente.  
 
29. A complementaridade à TDT poderá vir através da Internet. Utilizando a ligação à Internet de casa na 
set-top-box, um qualquer contribuinte que tenha TDT poderia, por exemplo, navegar no televisor, 
encomendar produtos pela televisão sem necessidade de ligar para telefones, concorrer a concursos com um 
clique, entre outros. Outras ideias - como o serviço de filmes ondemand e o HbbTV - estão referenciadas 
acima, nos pontos respetivos. Quanto à convergência, esta trará economias de espectro, o que poderá 
significar maior encaixe para o Estado pela venda do espectro que não é nem se planeia ser utilizado no 
futuro, beneficiando todos os cidadãos e a economia nacional. 
 
30. Os acessos aos serviços prestados serão sempre feitos de uma forma cada vez mais exigente do ponto de 
vista da qualidade técnica e da qualidade específica e inerente a cada conteúdo e a cada serviço. Estas 
mudanças estão a realizar-se, e creio que daqui a 5-7 anos já estarão maioritiariamente completas.  
 
Ficam então totalmente respondidas as perguntas. 
 
Cumprimentos, 
Tiago Filipe Pereira 
  


