
1

Dividendo Digital

Centro Cultural de Belém

16 Abril 2009

Carlos Gomes 

Direcção de Engenharia e Tecnologia

Carlos Gomes - RTP

Agenda de trabalhos

• A situação actual

• O dividendo digital

• O modelo de gestão de espectro

• O que fazer com o espectro disponivel

• Utilização e forma de atribuição



2

Carlos Gomes - RTP

O espectro – situação actual

• A radiodifusão televisiva terrestre na Europa é hoje determinada em grande 

medida pelo Plano de Estocolmo de 1961 para as frequências de VHF / UHF

• Segundo este plano, à difusão de televisão em formato analógico, tal como 

usamos hoje, estão atribuídas duas bandas:

– A primeira na sub-banda de VHF (174MHz a 216MHz) onde se encontram 

os canais 05 a 10;

– A segunda, na sub-banda de UHF (470 a 862 MHZ) onde se encontram os 

canais 21 a 69;

• O Plano de Estocolmo foi revisto em 2006, na reunião da ITU(GE06), onde 

ficou estabelecido que os serviços de televisão analógica em UHF (470 a 

862MHz) deixariam de ter protecção legal contra interferências a partir de 17 

de Junho de 2015, nos 118 países signatários do acordo.
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O dividendo digital

“ …É a passagem do analógico ao 
digital que irá libertar espectro 
valioso na banda UHF. A 
Comissão está a trabalhar com os 
Estados-Membros, no âmbito do 
Grupo para a Política do Espectro 
de Radiofrequências, na definição 
de uma estratégia comunitária 
para a capitalização do “dividendo 
digital” e a reafectação do 
espectro a serviços inovadores 
como a televisão móvel…
Comissária Europeia Viviane Reding em 16/03/2007

Fonte: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do

• As redes SFN (Single Frequency 

Network) onde se baseia a TDT 

distinguem-se das usadas 

actualmente, pelo facto de todos os 

emissores trabalharem na mesma 

frequência

• Ou seja, actualmente a RTP 1 e RTP 

2, a SIC e a TVI que utilizam 51 

frequências, vão com a utilização da 

tecnologia de emissão digital (TDT) 

utilizar apenas uma frequência, que 

no caso do continente e Madeira para 

o multiplexer A será o canal 67 
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O modelo de gestão do espectro 

• A evolução tecnológica tem conduzido à procura de espectro radioelectrico, 
em particular pelas comunicações móveis. Em 2002 foi publicado um estudo 
do economista Martin Cave (“Review of Rádio Spectrum Management”) onde 
se defendia que sendo o espectro radioelectrico insuficiente para satisfazer a 
procura, a sua gestão devia ser orientada pelos princípios do mercado,

– i.e. os utilizadores devem pagar pela utilização do espectro o seu valor 
de mercado, garantindo-se desta forma uma utilização eficiente

• A CE procura agora sensibilizar os estados membros para uma política de 
gestão eficiente do espectro

– O espectro independente do uso, i.e. deixa de existir uma relação fixa 
entre a aplicação e o espectro que lhe está atribuído. Recorde-se que 
actualmente uma parte da banda de UHF está internacionalmente 
consignada à televisão;

– O espectro é entregue ao utilizador que maior riqueza tirar dele. 
Mecanismos como os leilões e a venda de espectro de um utilizador a 
outro passam agora a ser práticas normais;
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O que fazer com o espectro disponível ?

• A distribuição terrestre continuará nos próximos anos a ser uma forma muito 

relevante de distribuição de conteúdos, seja para dispositivos fixos ou 

móveis;

• A RTP entende querer dinamizar os serviços inovadores de conteúdos, seja 

para dispositivos fixos ou móveis, dentro do contexto das responsabilidades 

do contrato de concessão, muito especialmente as que estão relacionadas 

com a inovação e dinamização do mercado audiovisual;

• Em concreto, a RTP pretende ter um papel activo na ocupação de um espaço 

no futuro dividendo digital;
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O que fazer com o espectro disponível ?
• No entanto, os serviços de televisão devem ser protegidos contra 

interferências, em especial das resultantes de equipamentos portáteis. Se fôr 

permitido que a televisão partilhe a sua banda de frequências com outro tipo 

de aplicações, vai haver interferência, o que em tecnologia digital irá 

provocar o desaparecimento da imagem;

• As comunicações móveis já dispõem de uma substancial parte do espectro 

de UHF;

TERRESTRIAL BROADCASTING ALLOCATION MOBILE ALLOCATION

UHF BAND

SPECTRUM ALLOCATION IN EUROPE TO TERRESTRIAL BROADCASTING AND MOBILE SERVICES

Fonte: The Digital Dividend / EBU
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• A RTP pretende ter um papel activo na ocupação de um espaço no futuro 

dividendo digital

• Deverá existir uma banda reservada a serviços inovadores de conteúdos, da 

responsabilidade dos broadcasters

• Deverá existir uma banda reservada a serviços inovadores de comunicações 

móveis

O que fazer com o espectro disponível ?
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O que fazer com o espectro disponível ?

• Se o espectro disponível for atribuído numa lógica de maximizar a sua 

rentabilidade, os operadores de televisão públicos e privados, que têm hoje 

um papel relevante nos aspectos sociais e culturais, podem ver esse papel 

diminuído pela dificuldade em garantir uma operação rentável;

• Em conclusão, a atribuição dos espaços a cada broadcaster não deve ser 

definida numa pura lógica economicista, para não por em causa lógica social 

e cultural. Por exemplo: Não deverá uma parte do espectro ser atribuída a 

serviços livres ou a muito baixo custo?
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Em resumo

• A RTP entende que existe necessidade de espectro radioelectrico para novos 

serviços no âmbitos dos operadores de TV, e onde a RTP pretende ter um 

papel activo

• Deve ser reservado espectro que permita aos operadores de televisão a 

distribuição dos  seus conteúdos de uma forma economicamente acessível 

garantindo a continuidade da indústria europeia de audiovisual. 

• A RTP partilha com a EBU/UER as preocupações da maior parte dos 

operadores de TV europeus quanto ao futuro da distribuição terrestre, à qual 

terá acesso uma grande parte da população.
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