
Ao Conseiho de Administração da

ANACOM — Autoridade Nacional de

Comunicaçoes,

Av. José Malhoa, 12, 1099-017 Lisboa

Registada c/ c,vLco de receçäo

Cop/ct retnetidct para yrecosidta,anacom.pt

Paço de Arcos, 20 de maio de 2020

Exmos. Senhores,

A SIC — Sociedade Independente de ComunicaçOes, S.A. (“SIC”) vem por este meio

apresentar a sua Pronüncia no âmbito da AudiCncia PrCvia relativa a deliberaçao do

Conseiho de Administraçáo da ANACOM — Autoridade Nacional de ComunicaçOes de

02 de abril de 2020, que aprovou o sentido provãvel de decisao relativo ao preço praticado

pela <<MEO - Serviços de ComunicaçOes e Multimedia. S.A. associado a prestacao do

serviço de transporte e difusao do sinaI de TDTh. considerando nAo bayer necessidade de

revisào dos referidos preços ate a próxima avaliaçâo anual (doravante DeIiberaçâo”).

1. Antecedentes

0 projeto de decisao relativo ao preço associado a prestação do serviço de codificaçAo,

multiplexagern, transporte e difusAo por rede de TDT de canais televisivos de acesso não

condicionado Iivre (MUX A) resulta. essencialmente, da publicaçao da Lei fl.0 33/20 16,
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de 24 de agosto (corn as posteriores alteraçOes introduzidas pela pubiicaçao da Lei n.°

2/2017, de 16 dejaneiro).

Neste sentido. a Lei n.° 33/2016 promoveu o alargarnento da oferta de serviços de

programas na televisào digital terrestre (TDT), em condiçOes tëcnicas adequadas a
prestaçáo do serviço de transporte e diftisäo do sinai de TDT, implicando alteraçOes ao

titulo do DUF detido pelo operador da rede digital telTestre (a saber. DUF ICP-ANACOM

N.° 06/2008, de que ë titular a MEO). e determinando a necessidade de reviso dos preços

praticados pela prestação do serviço de teledifusão aos operadores televisivos (cfr. nYS 3

a 6 do artigo 4Y do citado diploma legal).

Através da Decisao de 22. I I .201 8. e no cumprimento da referida obrigaçao de revtsao

dos precos praticados pela prestaçao do serviço de transporte e diftisao do sinai de TDT.

a ANACOM aprovou a decisao final relativa a reduçAo do preço praticado pela MEO. em

cumpriniento dos principios e requisitos estabelecidos no os 3, 4 e 6 do artigo 4.° da Lei

n.° 33/20 16.

Assim. a presente Deliheraçao. que foi aprovada no dia 02 de fevereiro de 2020 e que se

encontra em consulta pOblica ate ao dia 01 de junho de 2020. pretende aferir. em

cumprimento da obrigacáo de revisäo oficiosa e anual a que se refere a norma do n.° 6 do

artigo 4.° da Lei n.° 33/2016. se hA necessidade de rev isão dos preços praticados pelo

MEO. considerando os princIpios e critCrios legais fixados e que a Decisão de 22.11.2018

jA retletia,

2. Pronñncia

Feito este enquadramento sumário, cabe agora a sic, em sede de audiCncia prëvia,

pronunciar-se sobre o ret’erido projeto de decisao.
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2.1. Preços praticados pela MEO a partir de 26.11.2018

No que respeita as conclusOes da referida análise, nomeadamente, a reduçao em 1.4% dos

proveitos da MEO corn a prestacao do presente serviço face ao ano de 2017, a SIC nao

tern conhecimento de nenhurn facto ou estudo para considerar de forma sustentada que a

referida conclusao nao se encontra correta, pelo que, quanto a este aspeto, não tern,

naturalmente, nada a declarar.

Ta! conclusao não implica, de forrna algurna, que a SIC tenha o mesmo entendimento

quanto a futura introduçao de dois novos canais, atribuindo-ihes a capacidade disponivel

no MUX A. Nessa medida, a SIC ira, segurarnente, pronunciar-se sobre essa intenção do

Governo Português em mornento e !ugar oportunos se a mesma se vier a concretizar.

2.2. Os princípios aplicáveis aos preços do serviço TDT: transparência e não

discriminaçAo

Decorre da presente Deliberaçâo, conforrne, alias. jã resultava da Deliberaçao de

22.11.2018, que <o preco anualpor Mhps que estd em vigor, na sequência da dec/são dci

ANI4COM de 22.01.2018 — 888,1 rn/i euros -, é identico parci tot/os Os canais,

independentemente do operador tie televisJo, pelo que não ho indIcios de não

cuinprnen(o deste princípio. Note-se, no entanto, que o preco por canal nacional é,

na/guns casos, distinto, scm que tal se traduza numa violaçdo do pnnczpio da não

discrirninaçdo. Coin efeito, o preco por canal nacional a pagar pc/a RTP é distinto do

preco por canal nacional a pagar pc/a TVI e pela SIC (cfr. tabela 1))>. A este proposito,

a ANACOM esc!arece que, no que especificarnente diz respeito a RIP, a diferença da

capacidade media ocupada decorre da existéncia de uma parti!ha de funciona!idades entre

os canais RIP 1, RIP 2, RIP 3 e RTP Mernória. que se verificou necessária para

tecnicamente viabilizar a sua transmissão simultânea, atenta a capacidade !imitada e finita
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do MUX A. conforme meihor explicado na Decisão de 28.11.2018 (para onde a

ANACOM se rernete).

Sucede, no entanto, que a gestäo dinârnica do espectro da qual a RTP beneficia não

resulta, como parece resultar do teor da aludida Deliberaçao precedente, do facto de

aquele operador televisivo transrnitir mais do que urn canal em simultâneo e, dessa forma,

ser capaz de prestar o rnesrno serviço através de urna ocupacAo media de espectro inferior

(em funçAo de um aproveitarnento e gestAo eficientes de valéncias técnicas).

Na verdade, de urn ponto de vista estritarnente técnico, a possibilidade de gestão de

espectro não assenta no pressuposto de urn operador ernitir urn ou mais canais, pelo

contrário. a possibilidade ou capacidade de gestao eficiente do espectro não está, sequer,

dependente de tal circunstáncia ou. menos ainda, a disposicAo dos operadores televisivos.

Cabendo tal tarefa, ern exclusivo, ao operador da rede digital terrestre (a saber, a MEO).

Assirn sendo. não se antevé qualquer razão tCcnica, ou outra, corno já não se antevia a
data da publicaçao da DecisAo de 28.11.2018, para que tal gestão eficiente de espectro

não possa beneficiar todos os demais operadores televisivos, v.g. a SIC e a IVI,

permitindo-se, dessa forrna, que todos (e não so a RIP) possarn dirninuir a capacidade

media de ocupação por canal.

Ora, não existindo tal razão — que, corno se disse. nAo assenta nurn pressuposto da emissão

simultânea de diferentes canais pelo mesmo operador — a RIP e, uma vez mais, colocada

numa situação de vantagern (ilegitirna) sobre os dernais operadores televisivos, o que

configura, no entender da SIC, urna rnanifesta violaçAo do princIpio de nâo discriminaçao.

E isto porque, conforme se referiu, a referida <<par/i/ha de/irnciona/idacles>> de que a RIP

tern beneficiado, permite, ern ñltirna análise, urna reduçao da capacidade rnedia ocupada

pelos seus canais e, consequenternente, urna reduçao do preco que e cobrado ao referido

operador.
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Assim, a ser confirmado o presente projecto de decisao, a decisao final que vier a ser

adotada padecerá do vicio de lei (por violaçao da norma do n.° 3 do artigo 4.° da Lei

33/2016, de 24 de agosto). Devendo impor-se, em alternativa, que seja o operador da rede

digital terrestre (“MEO”) obrigado a disponibilizar a SIC e a TVI, sob pena de violaçao

do princIpio da não discriminaçao, a mesma partilha de funcionalidades que, atualmente,

disponibiliza a RIP, para que todos os operadores beneficiern equitativamente, e na

mesma medida, da flexibilidade na gestão do espectro disponIvel.

2.3. Os princIpios aplicáveis aos preços do serviço TDT: orientação dos precos

para os custos, tendo como base a capacidade efetivamente ocupada por

cada canal

Corn a entrada em vigor da Lei n.° 33/20 16, de 24 de agosto, inequlvoco que o preco

praticado pela MEO, na qualidade de operador de cornunicaçOes eletrónicas titular do

direito de utilizaçao de frequëncias de ãmbito nacional, deve ter como base o espaço

efetivamente ocupado por cada serviQo de programas de televisao e como lirnite o preço

apresentado na proposta que apresentou e venceu o concurso pñblico, pelo que quanto a

essa questão não subsistem dñvidas quanto ao seu mérito.

No que respeita as demais conclusoes da referida analise, nomeadarnente. a estimativa de

urn VAL (valor onto? liqieldo) do projeto negativo, a SIC näo tern conhecirnento de

nenhum facto ou estudo para considerar de forrna sustentada que a referida estimativa não

é adequada e, consequenternente, colocar em crise o mérito ou a seriedade da anãlise

realizada. Por essa razAo. e nessa parte, revé-se no teor da presente DeliberaçAo.

3. ConclusAo
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a:

Atento o teor da Deliberação e o sentido provâvel de decisão na mesma Insito, é

entendimento da SIC que a decisao que vier a ser adotada no âmbito do presente

procedimento, sob pena de ilegal, deverá acomodar as seguintes alteraçOes:

(i) Determinar a MEO a obrigacao de disponibilizar a SIC e a TVI a mesma

partilha de funcionalidades que, atualmente. disponibiliza a RTP, para que

todos os operadores beneficiern equitativamente, e na mesma medida, da

flexibilidade na gestAo do espectro disponivel;

(ii) E em funçAo dessa disponibilizacAo, que implicara a reduçao da capacidade

media ocupada pelos canais da SIC e da TVI na mesma proporção que o são

os canais da RTP, o preço terá necessariamente de ser revisto, pelo menos, ao

que vier a ser efetivamente ocupado pela SIC e pela TVI.

A SIC permanece a disposicao para os esciarecimentos adicionais tidos por üteis e

apresenta a V. ExcelCncia os meihores cumprimentos,

SIC — Sociedade Independente de Comunic çOes, S.A.
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