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DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIAS DA RTP – RÁDIO 
E TELEVISÃO DE PORTUGAL, S.A. 

 
 

RELATÓRIO DO PROCEDIMENTO GERAL DE CONSULTA 
 
 
1.  ENQUADRAMENTO  
 
Por deliberação do Conselho de Administração do Instituto das Comunicações 
de Portugal – Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM), de 3 de 
Janeiro de 2008, tomada no âmbito das atribuições previstas nas alíneas c) e f) 
do artigo 6.º dos seus Estatutos, aprovados em anexo ao Decreto-Lei n.º 
309/2001, de 7 de Dezembro e ao abrigo dos artigos 8.º, 20.º, 32.º e 121º da 
Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, foi adoptado o seguinte projecto de decisão 
(SPD): 
 
«1. Incluir entre as condições a associar aos direitos de utilização de 

frequências nos termos do artigo 32.º da Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro e 
a constar dos títulos a emitir à Rádio e Televisão de Portugal, S.A. para o 
exercício da actividade de radiodifusão televisiva analógica afectas aos 
serviços de programas RTP 1, RTP 2, RTP Açores e RTP Madeira, a 
recuperação, pelo ICP-ANACOM, sem qualquer encargo, das frequências 
em causa na sequência de alterações introduzidas no QNAF, em especial, 
na decorrência da fixação, nos termos legais, da data para a cessação 
(switch-off) das emissões televisivas no sistema analógico; 

 
2. Fixar em 20 dias úteis o prazo de resposta, por escrito, dos interessados no 

âmbito do procedimento geral de consulta a que se submete o presente 
projecto de decisão. 

 
3. Submeter, após a conclusão do procedimento a que alude o número 

anterior, as minutas dos títulos a emitir a audiência prévia da Rádio e 
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Televisão de Portugal, S.A., nos termos e para os efeitos do disposto nos 
artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo». 

 
 
Esta deliberação foi submetida a procedimento geral de consulta previsto nos 
artigos 8.º e 20.º da Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro (doravante Lei das 
Comunicações Electrónicas - LCE), tendo sido concedido aos interessados, 
nomeadamente aos utilizadores e consumidores, o prazo de 20 dias úteis para 
se pronunciarem.  
 
O procedimento geral de consulta terminou no dia 19 de Fevereiro de 2008. 
 
Assim, foram recebidos no prazo fixado os comentários dos seguintes 
interessados: 
 
 CATVP – TV Cabo Portugal, S.A. (TV CABO); 
 Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social (CPMCS); 
 Rádio e Televisão de Portugal, S.A. (RTP); 
 TVI – Televisão Independente, S.A. (TVI); 
 VODAFONE PORTUGAL – Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE). 

 
Nos termos dos procedimentos adoptados pelo ICP-ANACOM, em 12 de 
Fevereiro de 2004, em especial para o procedimento geral de consulta previsto 
no artigo 8.º da LCE, esta Autoridade analisa todas as respostas e disponibiliza 
um documento final contendo uma referência a todas as respostas recebidas e 
uma apreciação global que reflicta o seu entendimento sobre as mesmas (al. d) 
do ponto 3). 
 
Dado o carácter sintético deste documento, a sua análise não dispensa a 
consulta das referidas respostas, que serão disponibilizadas no sítio do ICP-
ANACOM após a aprovação da decisão final. 
 
Sintetizam-se em seguida os comentários oferecidos pelos interessados quanto 
à matéria constante do SPD e a posição do ICP-ANACOM relativamente às 
questões e observações suscitadas. 
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2. COMENTÁRIOS QUE RELEVAM PARA O ÂMBITO DA CONSULTA  

 
I) TV CABO 
 
A TV CABO regista com agrado a intenção do ICP-ANACOM em adaptar os 
termos dos direitos de utilização de frequências pela RTP à legislação 
actualmente em vigor, na medida em que tal contribui para, do ponto de vista 
formal, nivelar as condições a que todos os operadores de televisão estão 
sujeitos no âmbito do exercício da respectiva actividade. 
 
No que respeita à recuperação, pelo ICP-ANACOM, sem qualquer encargo, 
das frequências em causa em especial na decorrência da fixação da data para 
a cessação (switch-off) das emissões televisivas no sistema analógico, a TV 
CABO manifesta concordar em parte com a imposição da mesma. No entanto, 
considera que a alínea d) do n.º 1 do artigo 32.º da LCE já estabelece que os 
direitos de utilização de frequências podem estar sujeitos a uma “duração 
máxima (…) sob reserva de quaisquer alterações introduzidas no QNAF”. 
Nessa medida, e estando já prevista na lei a possibilidade de a duração 
máxima de um direito de utilização ficar sujeita às alterações que vierem a ser 
introduzidas no QNAF (como será o caso de uma alteração que preveja a 
cessação de direitos de utilização em virtude da cessação de emissões 
televisivas no sistema analógico), é opinião da TV CABO que bastaria prever, 
no âmbito dos direitos de utilização a emitir à RTP, a condição segundo a qual, 
em caso de cessação de emissões televisivas no sistema analógico e 
correspondente alteração do QNAF, o ICP-ANACOM recuperará, sem 
quaisquer encargos, o direito de utilização de frequências atribuído à RTP. 
 
II) CPMCS 
 
A CPMCS considera da mais elementar justiça que a RTP seja agora tratada 
da mesma forma que os seus concorrentes da SIC e da TVI foram em 26 de 
Outubro de 2006, aquando da atribuição dos respectivos títulos, adequando-se 
e repondo-se, assim, a situação da concessionária da televisão pública ao 
regime decorrente da Lei. 
 
 



 

 4

 
III) RTP 
 
A RTP considera que a transição, a médio prazo, para as plataformas de 
difusão digital de televisão, sendo actualmente uma realidade, contém ainda 
algumas indefinições, designadamente no que refere ao próprio processo de 
transição, bem como na concretização das datas para o switch-off. 
 
Sem prejuízo de se prever a recuperação, sem quaisquer encargos, pelo ICP-
ANACOM das frequências cujos direitos de utilização estão atribuídas a esta 
empresa na data fixada para o switch-off e após concluídos os processos 
legais/administrativos associados, a RTP considera adequado que, no âmbito 
deste processo, fiquem acauteladas as seguintes vertentes: 
 
a) Manter-se os direitos de utilização das frequências de que a RTP é titular 

para a oferta dos serviços de programas RTP 1, RTP Açores e RTP 
Madeira pelo menos até à data prevista no actual contrato de concessão 
geral, celebrado em 22 de Setembro, ou seja 27 de Agosto de 2019; 

 
b)  Prolongar-se o direito de utilização das frequências de que a RTP é titular 

para a oferta do serviço de programa RTP 2, uniformizando o prazo até à 
mesma data prevista para os outros serviços de programas, ou seja, 27 de 
Agosto de 2019, 

 
ficando assim assegurado o cumprimento das obrigações de serviço público 
cometidas à RTP, nos termos do contrato de concessão em vigor. 
 
IV) TVI 
 
A TVI considera que o ICP-ANACOM deve impor à RTP o mesmo tipo de 
condições que introduziu nos títulos referentes à atribuição de direitos de 
utilização de frequências à TVI e à SIC, aquando da renovação de tais direitos 
de utilização em 2007, nomeadamente a possibilidade de revogação de tais 
direitos de utilização por ocasião da introdução no QNAF das alterações 
necessárias para assegurar o switch-off das emissões analógicas, e a reversão 
de tais direitos para o ICP – ANACOM sem compensação. Salienta, no entanto, 
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a necessidade de acautelar a situação dos operadores de televisão no contexto 
da migração para o ambiente digital, tendo em conta as decisões políticas 
recentes tomadas nesse âmbito.  

 
V) VODAFONE 

 
A VODAFONE concorda com os termos apresentados na consulta para a 
emissão dos títulos atribuídos à RTP, em particular quanto à recuperação pelo 
ICP-ANACOM, sem qualquer encargo, das frequências actualmente usadas 
para a difusão de emissões de televisão no formato analógico, na sequência de 
alterações introduzidas no QNAF. Evidencia que esta posição toma em 
consideração a necessidade de assegurar um enquadramento regulamentar 
estável e previsível face aos investimentos realizados até à data pelos actuais 
operadores de televisão, o saber-fazer por eles detido, bem como a 
necessidade de se assegurar um enquadramento propício à criação de inovação, 
introdução de novos serviços e manutenção de uma concorrência efectiva no 
mercado da oferta de serviços televisivos. 

 
Análise da posição dos interessados 
 
Constata-se das respostas recebidas ser consensual a necessidade e 
adequação de ser prevista nos títulos a emitir à RTP uma condição que preveja 
a recuperação, sem encargos para o ICP-ANACOM, das frequências afectas à 
televisão em sistema analógico na data designada para o switch-off.  
 
No que especificamente se refere ao pedido formulado pela RTP no sentido de 
ser prolongado o direito de utilização das frequências de que é titular para a 
oferta do serviço de programa RTP 2, uniformizando o prazo até à mesma data 
prevista para os outros serviços de programas, ou seja, 27 de Agosto de 2019, 
importa ter em conta que ainda se mantém actualmente em vigor o contrato de 
concessão especial do serviço público de televisão, celebrado em 17 de 
Novembro de 2003. 
 
O ICP – ANACOM reconhece que, como resultado da entrada em vigor da 
nova Lei da Televisão (Lei n.º 27/2007), deixa de haver lugar à distinção entre 
concessão geral e concessão especial de serviço público e que decorre um 
procedimento tendente à celebração de um novo contrato de concessão do 
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serviço público de televisão entre o Estado e a RTP, o qual pressupõe o 
alinhamento de ambos os prazos para 2019, conforme previsto pela Lei da 
Televisão. No entanto, até à sua efectivação, vigora até 27 de Agosto de 2011 
o contrato de concessão especial. 
 
Assim sendo, não pode o ICP-ANACOM, neste momento, prorrogar o prazo de 
duração do direito de utilização das frequências afectas à RTP 2 até à data 
pretendida pela RTP, ou seja, até 27 de Agosto de 2019, obviamente sem 
prejuízo de se poder proceder à alteração do direito, nos termos admitidos no 
artigo 20.º da LCE, assim que seja celebrado o novo contrato de concessão do 
serviço público de televisão.  
 
3. OUTROS COMENTÁRIOS RECEBIDOS 
 
3.1  Dividendo digital 
 
I. TVI 
 
Muito embora a TVI manifeste concordar que a revogação das frequências 
utilizadas pelos operadores de televisão em Portugal para a difusão, por via 
hertziana terrestre, dos seus serviços de programas deva estar sujeita ao 
mesmo regime, de forma a evitar-se a produção de distorções na concorrência, 
entende que a simples revogação dos direitos de utilização, sem a devida 
consideração da situação dos operadores de televisão, não constitui a solução 
mais adequada, porquanto: 
 
(i) Os operadores de televisão são catalizadores de mudança na migração 

para a difusão digital, apoiando a iniciativa i2010 enquanto parte essencial 
da Estratégia de Lisboa para o desenvolvimento da Sociedade da 
Informação, que permita a criação de emprego e o crescimento 
económico; 

(ii) A afectação do espectro não poder reger-se apenas através das regras e 
interesses de mercado, devendo envolver necessariamente os interesses 
generalizados do público e da sociedade, tomando em linha de conta 
considerações sociais, culturais e políticas, para além de meras 
considerações técnicas; 
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(iii) Entre as considerações a ter em conta, a defesa da qualidade do sinal da 
emissão digital é essencial, sendo inaceitável que, após o investimento 
em equipamento para visualização das emissões de televisão digital, os 
espectadores não sejam capazes de dispor de uma emissão estável, de 
grande qualidade e livre de interferências; 

(iv) Qualquer afectação do espectro libertado com a transição para o digital, 
nomeadamente por via do mecanismo da autorização geral, só deverá ter 
lugar quando forem adoptadas as medidas técnicas que assegurem a 
inexistência de interferência prejudiciais nas emissões dos operadores de 
televisão; 

(v) A Alta Definição – que tornou-se um desígnio nacional destinado a 
transformar o panorama audiovisual português num dos tecnologicamente 
mais evoluídos – tornar-se-á o padrão das expectativas dos 
consumidores, em todas as plataformas de difusão de televisão, pelo que 
a sua implementação na difusão digital terrestre reduz o chamado 
dividendo espectral, ao envolver a reocupação de parte do espectro 
conquistado com a cessação da difusão do sinal analógico; 

(vi) A harmonização da utilização do espectro ao nível comunitário ignoraria e 
desrespeitaria a especificidade de cada Estado-Membro. Logo, mesmo 
que a neutralidade de serviços venha a ser consagrada como princípio 
vinculativo na gestão do espectro, seria sempre necessário aos Estado-
Membro acautelar excepções que permitissem a consideração da 
especificidade cultural de cada um deles; 

(vii) Os operadores de televisão têm investido enormes quantias no 
desenvolvimento dos actuais serviços audiovisuais e na preparação de 
novos serviços neste sector de actividade - a principal razão de sucesso 
da migração para difusão digital – pelo que uma política de espectro 
ajustada não pode ignorar a extensão dos investimentos já efectuados 
pelos operadores de televisão. A afectação do dividendo digital deve ter 
este elemento em consideração. 

 
II. VODAFONE 
 
A VODAFONE considera que, ao propor-se atribuir à RTP os correspectivos 
direitos de utilização de frequências, associando aos respectivos títulos as 
mesmas condições estabelecidas para os restantes operadores de televisão que 
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emitem em sinal aberto no sistema analógïco acautelando a necessidade de 
revogar, recuperando, os direitos de utilização das frequências actualmente 
utilizadas, o ICP-ANACOM vem dar inicio a uma nova fase no sector das 
telecomunicações. Em seu entender, não se trata, somente, de confirmar a 
irrevogabilidade da transição para as emissões de televisão no formato digital, 
mas também de assegurar a disponibilidade do espectro a recuperar pelo ICP-
ANACOM, normalmente referido como dividendo digital, para permitir, em 
Portugal, o licenciamento destas frequências que suportarão nomeadamente o 
desenvolvimento da próxima geração de tecnologia global de banda larga 
móvel, em particular a emissão de programas de televisão em DVB-H.  
 
A VODAFONE recorda que a Conferência Mundial Rádio (WRC07) 
identificou para atribuição móvel (IMT), na zona europeia, a faixa entre os 790-
862 MHz após 2015. Assim, considera que o ICP-ANACOM deverá tomar 
todas as medidas ao seu alcance para assegurar a possibilidade de se 
antecipar à data definida no âmbito da referida conferência, cooperando em 
simultâneo com as restantes administrações europeias no sentido de alargar 
a faixa estabelecida. Entende que deverá ainda o ICP-ANACOM assegurar 
que as frequências a utilizar para a difusão digital das emissões de televisão 
não colidem com a possibilidade de utilização harmonizada, a nível europeu, 
das frequências já identificadas em resultado do dividendo digital, para IMT. 
Neste contexto, considera que o ICP-ANACOM deve acompanhar de perto o 
desenvolvimento e implementação desta nova tecnologia de difusão, 
procurando antecipar, tanto quanto possível, a migração para o serviço digital 
e, consequentemente, a libertação das frequências actualmente utilizadas no 
serviço de difusão analógico. A VODAFONE acredita que a sua proposta 
contribuirá para a adopção dos desenvolvimentos permitidos pela-evolução 
tecnológica da TV Móvel, dinamizando-se a indústria de conteúdos 
e_aplicações e satisfazendo as expectativas dos consumidores na prestação  

deste serviço, permitindo, em simultâneo, manter a posição pioneira de 
Portugal na disponibilização de serviços móveis através da massificação da 
radiodifusão digital móvel. 
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Análise da posição dos interessados 
 
No que se refere aos comentários oferecidos, tanto pela TVI, como pela 
VODAFONE, entende esta Autoridade que, sem prejuízo de acompanhar, 
como, de resto, não podia deixar de ser, os desenvolvimentos tecnológicos e 
regulamentares que se venham a registar neste domínio, designadamente a 
introdução de futuros serviços nas faixas de frequências a libertar na data do 
switch-off, não é esta a sede adequada para antecipar a afectação a dar 
futuramente às frequências de radiodifusão televisiva analógica. 
 
Refira-se, no entanto, que a Comissão Europeia sempre tem identificado como 
possíveis utilizações do dividendo digital, designadamente, a introdução de 
mais e melhores serviços de televisão, uma convergência entre os serviços de 
televisão terrestre e os serviços móveis, e outras aplicações fixas/móveis. 
   
3.2 Taxas de utilização do espectro 

 
I) TVI 
 
A TVI sustenta que, a partir do «switch-on» da transmissão digital, e pelo 
menos durante o simulcast, deve ficar isenta do pagamento de taxas pela 
utilização do espectro radioeléctrico como forma de partilhar dos benefícios 
auferidos pela sociedade com a transição para a tecnologia digital e com a 
libertação de espectro radioeléctrico. 
 
II) VODAFONE 
 
A VODAFONE reitera a necessidade de ser revista a política de facturação de 
espectro às várias entidades detentoras de direitos de utilização para a oferta 
de serviços de comunicações electrónicas. Considera, pois, tornar-se 
indispensável que todas as entidades licenciadas para utilização do espectro 
radioeléctrico, como sejam os operadores de televisão, se encontrem sujeitos ao 
pagamento de uma taxa pela utilização do referido espectro (tanto nas 
frequências actualmente atribuídas para a prestação do serviço analógico, a 
descontinuar, bem como nas frequências a usar no serviço digital, no futuro). 
Essa taxa, que deverá respeitar o estabelecido no artigo 105.° Lei das 
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Comunicações Electrónicas, deverá ser fixada em montante tal que assegure a 
cobertura dos custos que o ICP-ANACOM incorre na supervisão da actividade 
de difusão televisiva, deverá ainda contribuir para alterar, re-balanceando de 
forma significativa, a forma e fontes de financiamento do ICP-ANACOM. 
 
Análise da posição dos interessados 
 
O modelo de taxas a aplicar à TDT relativas à utilização do espectro 
radioeléctrico foi publicado através da Portaria n.º 207-B/2008, de 26 de 
Fevereiro, e obedece aos princípios definidos no artigo 105.º da LCE, 
considerando os recursos utilizados. 
 
3.3 Transição analógico – digital 

 
A TVI manifesta estar de acordo que o processo de migração para plataformas 
de difusão digital de televisão (TDT) é incontornável e mesmo um imperativo de 
gestão eficiente do espectro hertziano terrestre. Chama, no entanto, atenção 
para a especificidade da sua situação decorrente da opção pela instalação e 
utilização de uma rede própria, a qual envolveu avultados investimentos e 
encargos suplementares, com a instalação da infra-estrutura de rede, e bem 
assim em lucros cessantes. A empresa contava com um período de 
amortização desse investimento de cerca de 25 anos, perspectiva que agora 
poderá estar comprometida, a menos que lhe seja reconhecido o direito de 
continuar a operar a respectiva rede, efectuando o «up-grade» da mesma para 
a TDT e oferecendo serviços de multiplexagem transporte e difusão de 
televisão a terceiros. Assim, a TVI pretende conservar os seus direitos na 
operação de transporte e difusão, ou seja, a sua rede própria, não prescindindo 
de estar envolvida na plataforma de transporte e difusão do sinal digital, a nível 
nacional e regional, independentemente do direito de ser igualmente uma 
fornecedora de conteúdos FTA ou mesmo Pay-TV. A TVI acredita que as suas 
expectativas serão mais uma vez goradas se as condições de acesso à 
plataforma de distribuição TDT não forem favoráveis à expansão da sua oferta, 
num contexto em que a concorrência com outros produtos televisivos na 
mesma plataforma, e com outras plataformas onde a sua presença ainda não 
se conseguiu fazer sentir, por virtude de vicissitudes várias, representa uma 
ameaça a não subestimar. Assim, a TVI pretende ver consagrado um modelo 
em que a sua presença na plataforma de transporte e difusão de televisão 
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digital se poderá alargar o mais possível em termos de projectos de serviços de 
programas temáticos, em termos de retransmissão de outros serviços de 
programas e mesmo em termos de projectos Pay-TV ou novos produtos 
Premium. 
A TVI releva ainda que o nível de penetração do serviço é verdadeiramente 
crítico para o sucesso da TDT, sendo, este, um aspecto é crucial pois dele 
depende a sustentação da sua actividade enquanto suporte de publicidade, 
pelo que, no momento que vier a ser definido para o «switch-off» da 
transmissão analógica, as condições de massificação dos equipamentos de 
recepção e descodificação digitais deverão ser, no mínimo, equiparáveis às 
que actualmente existem na recepção analógica. Caso contrário, a transição 
será uma imposição inaceitável. Considera que os actuais canais generalistas 
analógicos, deveriam ver garantido o seu transporte em todas as plataformas 
digitais, designadamente a TDT. Desta forma, a mudança de tecnologias 
imposta pela transição para a televisão digital não teria consequências em 
termos do público espectador que poderia continuar a receber o canal, 
independentemente da plataforma. Salientando que as gamas de frequências 
que utiliza na sua difusão – bandas IV e V de UHF –, são as mesmas utilizadas 
em redes de difusão digital TDT, considera que a TDT é apenas uma mudança 
de tecnologia de difusão e não uma mudança nas gamas de frequências a 
utilizar. 
 
Análise da posição da interessada 
 
O ICP – ANACOM regista as preocupações da TVI, mas considera não ser o 
presente procedimento de consulta, atento o seu objecto, a sede própria para 
considerar as expectativas e reivindicações da empresa no contexto da 
migração da televisão analógica para a digital.  
 
3.4 O período do switch-over 

 
I. RTP 
 
A RTP defende que deverá ficar garantida a inexistência de custos acrescidos 
que, eventualmente, poderão decorrer de manter a difusão analógica e digital 
em simultâneo até que o switch-off ocorra. 
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II. TVI 
 
A TVI considera como sendo da mais elementar justiça que os operadores de 
televisão, que acabam por ver o Governo anunciar o nascimento de mais um 
concorrente, não sejam obrigados a suportar os custos associados com a 
transmissão, durante o período do switch-over, das suas emissões 
simultaneamente através de redes de difusão analógica e de redes de difusão 
digital. Atendendo a que a migração para o digital pretende introduzir ganhos 
de eficiência na gestão do espectro hertziano terrestre que beneficiam a 
comunidade como um todo, e não os operadores de televisão em particular, 
seria incompreensível que fossem eles obrigados a suportar também os custos 
com essa migração, nomeadamente duplicando os custos com os serviços de 
difusão dos respectivos sinais durante o período da sobreposição das 
emissões através de redes analógicas e digitais. A TVI reitera as suas 
propostas, envolvendo nomeadamente uma subsidiação dos custos de 
transmissão durante esse período, que cubra o acréscimo transitório de custos. 
 
Análise da posição dos interessados 
 
Quanto ao que é referido por ambos os respondentes, importa evidenciar que 
de acordo com o estabelecido no Regulamento do Concurso para o designado 
“Multiplexer A”, embora tanto a RTP como a TVI possam vir a beneficiar de 
uma obrigação de must-carry, têm enquanto plataformistas o direito de serem 
remunerados e o ICP-ANACOM tem capacidade de intervenção em caso de 
desacordo entre as partes (cfr. artigo 43.º da LCE).  
 
Releve-se, quanto a uma eventual subsidiação dos custos de transmissão 
durante o período de simulcast – hipótese aventada pela TVI –, que se trata de 
matéria que extravasa as competências desta Autoridade. 
 
Realce-se, também, que a TDT consubstancia um sistema que trará benefícios, 
antes de mais, aos cidadãos, mas também aos operadores de televisão, 
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designadamente que prestam serviços FTA, proporcionando-lhes, entre outros, 
uma redução, a médio prazo, dos seus custos operacionais de transmissão. 
 
 
 

    
4. Proposta de decisão 

 
Atentos os fundamentos, de facto e de direito, acima referidos, propõe-se que o 
Conselho de Administração do ICP-ANACOM mantenha a sua decisão de 
incluir entre as condições a associar aos direitos de utilização de frequências 
nos termos do artigo 32.º da Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro e a constar dos 
títulos a emitir à Rádio e Televisão de Portugal, S.A. para o exercício da 
actividade de radiodifusão televisiva analógica afectas aos serviços de 
programas RTP 1, RTP 2, RTP Açores e RTP Madeira, a recuperação, pelo 
ICP-ANACOM, sem qualquer encargo, das frequências em causa na sequência 
de alterações introduzidas no QNAF, em especial, na decorrência da fixação, 
nos termos legais, da data para a cessação (switch-off) das emissões 
televisivas no sistema analógico. 
 
Lisboa, 6 de Março de 2008. 

 
                                                                                         O Relator 

 
 

 


