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Inicio esta minha breve intervenção agradecendo o convite que me foi dirigido pela ANACOM, 

na pessoa do seu Presidente, Professor Amado da Silva, para participar na sessão de 

encerramento deste workshop relativo ao dividendo digital. 

Estando ainda em curso a consulta pública sobre o assunto promovida pela ANACOM, que se 

encerra a 16 de Maio, isto é, dentro de um mês, não posso também deixar de me congratular 

com esta iniciativa, pelo conjunto de intervenientes e participantes que agregou nesta 

conferência, pela transversalidade dos aspectos abordados e pela importância substantiva e 

qualidade das suas pronúncias. 

O dividendo digital, enquanto espectro remanescente que resulta da dita passagem do 

analógico para o digital, convoca, com efeito, questões fundas, atenta a circunstância da 

escassez deste recurso público e o facto de, como sublinhado aliás pela ANACOM, estar sujeito 

a uma procura crescente. 

Não se trata, por isso, de um qualquer Eldorado infindo, de um espaço que tudo possa ou 

consiga acobertar. Isto, considerando, como aliás vi destacado nas intervenções a que pude 

assistir, que a decisão quanto ao dividendo poderá, ou eventualmente, deverá, conciliar o 

interesse legítimo de uma procura diversificada em várias categorias de serviços, das 

comunicações de banda larga sem fios às comunicações multimédia móveis (nomeadamente, 

a televisão móvel), passando por novos serviços de radiodifusão terrestre. 

É sabido, por outro lado, que constitui atribuição da ERC no domínio da comunicação social, 

nos termos do art. 8.º, al. h) dos seus Estatutos, e sem prejuízo das atribuições, nesta esfera, 

da ANACOM, “[c]olaborar na definição das políticas e estratégias sectoriais que fundamentam 

a planificação do espectro radioeléctrico”. 

Ora, é entendimento da ERC que os recursos de espectro devem continuar a beneficiar, no 

novo cenário digital, a área da comunicação social, para uma melhor salvaguarda da 

pluralidade, coesão e diversidade deste sector. 

Esta é uma posição de princípio de que a ERC se não afasta e que porventura se poderá 

sintetizar da seguinte forma: in dubio, pro comunicação social. Mas não é, por outro lado, uma 

tomada de posição extremada relativamente àquilo que alguns consideram, a meu ver 

erradamente, um alegado “combate” em curso entre telecomunicações versus comunicação 

social ou conteúdos. 

Entre nós, e como se terá presente, a migração do analógico para o digital está perante dois 

marcos temporais de grande importância. Se, ainda no decurso deste mês, se prevê o início 

das emissões digitais terrestres, o switch off, por seu turno, deverá verificar-se em todo o 
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território nacional até finais de Abril de 2012, podendo, no entanto, ser antecipado. Assim, a 

maior eficiência da tecnologia digital relativamente à analógica só será expressa, na sua 

totalidade, dentro de, previsivelmente, três anos ou, admito, algo menos. 

Estou certo de que a ANACOM não deixará de sopesar, devidamente, o equilíbrio, que aliás 

bem invoca como mote desta conferência, entre “desafios do mercado” e “objectivos de 

interesse público”. 

Da mesma maneira, serão seguramente avaliados e tomados na devida consideração alguns 

documentos internacionais recentes, em que me permito dar o devido destaque à Declaração 

do Comité de Ministros do Conselho da Europa sobre a afectação e a gestão do dividendo 

digital, de 20 de Fevereiro de 2008. Ali são convocadas algumas questões fundamentais. 

Realmente, se são inegáveis as vantagens e oportunidades da tecnologia digital para uma 

comunicação social livre e pluralista, não podem ser deixados de lado alguns desafios, 

incluindo-se, aqui, a defesa do interesse público num ambiente digital, expresso na 

salvaguarda da liberdade de expressão e do direito de acesso à informação, o pluralismo dos 

média e a diversidade cultural, a coesão social, a participação democrática ou a protecção dos 

consumidores. 

Assim, como se insiste naquele documento, que aqui sufrago, as escolhas técnicas e 

legislativas induzidas pela passagem ao digital não deverão ser determinadas, apenas, ou se 

calhar sequer principalmente, por factores económicos, antes cabendo tomar em 

consideração factores sociais e culturais. 

Uns e outros estão, aliás, estreitamente associados em diversas situações, por vezes até, 

aparentemente, mas só aparentemente, comezinhas. Por exemplo, no processo de renovação 

do parque de antenas receptoras – que se verificou ter sido negligenciado nalguns países 

precursores da introdução da TDT – importará ter a precisa consciência de que o esforço 

financeiro que será exigido a um significativo número de agregados familiares não deixará de 

constituir um obstáculo natural ao seu efectivo acesso a esta nova plataforma, com tudo o que 

isso representa, também no plano da informação, da cultura e da cidadania. 

É uma banalidade, um cliché, até, mas revejo-me nele: a virtude, quase sempre, está no 

equilíbrio. 

O “dividendo” digital ou espectral permitirá, desta forma, que os operadores de radiodifusão 

possam desenvolver e alargar os seus serviços de forma significativa; mas esta possibilidade 

deverá, em meu entender, obedecer a uma abordagem virada para o cidadão. 

O dividendo digital, por outro lado, melhor viabilizará a realização de missões de serviço 

público na Sociedade de Informação em que estamos entrados, considerada a importância dos 

média de serviço público na promoção dos valores das sociedades democráticas. Penso, entre 

outros, no respeito pelos direitos humanos, pelas culturas e pelas expressões minoritárias, na 

oferta de programas a todas as categorias de público ou, melhor, de públicos. 
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Por outro lado, no entanto, a realização destes objectivos, nomeadamente no que se refere à 

oferta, não deverá ultrapassar o limite a partir do qual os operadores privados, ou novos 

operadores privados, sufoquem. 

Para este efeito, e ainda no plano do Conselho da Europa, organização que melhor e mais 

profundamente tem reflectido sobre estes assuntos, justificar-se-ia uma leitura mais atenta e 

menos acrítica da recomendação 2007 (3) do Comité de ministros do Conselho da Europa, 

sobre a missão dos média de serviço público na sociedade da informação, de Janeiro de 2007. 

Trata-se, na verdade, de aproveitar a grande oportunidade que advém da libertação de 

espectro para promover a inovação e a qualidade, a diversidade cultural e o acesso do público 

(dos públicos) aos serviços de radiodifusão, tendo presentes os média de serviço público e 

privados, assim como os outros utilizadores do espectro, trate-se dos existentes ou de futuros 

utilizadores, nomeadamente através da televisão móvel. Trata-se, enfim, de garantir um mais 

fácil acesso (o que implica menor custo), de promover a tecnologia de alta definição. 

Mas estamos, repito, independentemente da maior abundância com que depararemos em 

2012, de um recurso finito. E, se esta é uma decisão de harmonização de interesses legítimos 

difícil, acredito que a ANACOM levará esta tarefa a bom porto. 

Termino, reiterando as minhas felicitações pela organização deste workshop e pelo contributo 

que deu a uma discussão aberta e franca das questões que, muito sucintamente, aflorei. 

 


