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RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PRÉVIA RELATIVO AO SENTIDO PROVÁVEL DE 
DELIBERAÇÃO SOBRE O PREÇO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO E DIFUSÃO 

DO SINAL DE TELEVISÃO PRATICADO PELA PT COMUNICAÇÕES, S.A. 

1. ENQUADRAMENTO 

Em 23 de Julho de 2008, o Conselho de Administração do ICP-ANACOM aprovou o 
sentido provável da deliberação1 sobre o preço do serviço de distribuição e difusão 
do sinal de televisão praticado pela PT Comunicações, S.A. (PTC), deliberando 
proceder, ao abrigo dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, à audiência prévia das entidades interessadas. 

Foi também deliberado submeter o SPD ao parecer do Gabinete para os Meios de 
Comunicação Social (GMCS). 

Este SPD2 prevê que a PTC reduza o preço de cada uma das prestações que 
integram o serviço de distribuição e difusão do sinal de televisão, num montante 
mínimo de 23%, garantindo que o regime de preços daquele serviço respeite o 
princípio de orientação dos preços para os custos. Ainda de acordo com o SPD os 
novos preços devem passar a vigorar desde o dia 01 de Setembro de 2008. 

Em resposta à audiência prévia, foram recebidos os comentários da Sociedade 
Independente de Comunicação, S.A. (SIC)3, da Rádio e Televisão de Portugal, S.A. 
(RTP)4 e da PT Comunicações, S.A. (PTC)5. Foi também recebido o parecer do 
GMCS6. 

De seguida, elabora-se a síntese das respostas recebidas ao SPD e o 
correspondente entendimento do ICP-ANACOM. Esta síntese não dispensa a 
consulta das respostas remetidas pelas entidades interessadas. 

2. COMENTÁRIOS RECEBIDOS 

2.1. Respostas à audiência prévia 

A SIC e a RTP concordam com a proposta de redução dos preços dos serviços num 
montante mínimo de 23%. Estas empresas consideram, porém, que a aplicação dos 
novos preços deve ser retroactiva ao início de 2007. 

A SIC sustenta a defesa da aplicação da retroactividade em três argumentos, 
nomeadamente: 

(a) A última actualização de preços ocorreu há mais de 3 anos; 

                                                 
1 Doravante designado por SPD (Sentido Provável da Deliberação). 
2 SPD disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=619859. 
3 Carta da SIC datada de 30 de Julho de 2008, com entrada E50684/2008. 
4 Carta da RTP datada de 4 de Agosto de 2008, com entrada E52268/2008. 
5 Carta da PTC datada de 8 de Agosto de 2008, com entrada E53898/2008. 
6 Carta do GMCS datada de 7 de Julho de 2008, com entrada E53266/2008. 
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(b) As circunstâncias previstas no projecto de decisão já se verificavam desde o 
início de 2007; e 

(c) Quando se iniciar a “distribuição simultânea dos sinais analógicos e digital de 
televisão” entra em vigor um acordo celebrado com a PTC, pelo que entende 
que, caso não se aplique a retroactividade, o período de vigência dos novos 
preços “seria extremamente curto e os seus efeitos muito reduzidos e pouco 
significativos”. 

A PTC confirma os dados remetidos ao ICP-ANACOM sobre a margem actual 
daquela empresa na prestação do serviço de distribuição e difusão do sinal de 
televisão. 

No entanto, considera que esta Autoridade deve reavaliar a redução de preços 
proposta, utilizando basicamente dois argumentos para defender essa posição: 

(a) A necessidade de continuar a efectuar investimentos na rede de difusão 
apesar do serviço de difusão analógica televisiva terrestre se encontrar 
próximo da cessação, devendo esses investimentos, e outros já efectuados, 
ser devidamente remunerados; 

(b) A existência de um acordo estabelecido entre a PTC e os operadores de 
televisão7 sobre os preços a praticar no período de simulcast, não se 
justificando a intervenção do ICP-ANACOM. 

Relativamente ao primeiro argumento, e especificamente sobre a cobertura da sua 
rede, a PTC menciona que a RTP tem a obrigação de assegurar junto daquela 
empresa a integral cobertura do território nacional. Adicionalmente indica também 
que nos “alvarás atribuídos à SIC e à TVI para o exercício da actividade de 
televisão, consta como condição geral a cobertura mínima de 95% da população do 
território nacional”. 

A PTC faz também referência à existência de locais específicos com dificuldades de 
recepção, os quais vão sendo analisados tecnicamente à medida que são 
identificados8. A PTC destaca ainda que os problemas identificados em alguns locais 
foram agravados devido à instalação de um parque eólico. Menciona igualmente 
que a resolução de alguns dos problemas identificados requer a construção de 
edifícios e torres de raiz, não sendo suficiente a instalação de equipamentos. 

A PTC refere que o tarifário existente para o serviço da rede de difusão analógica 
prevê unicamente a aplicação de uma mensalidade a cada emissor e retransmissor 
instalado, em função da sua potência e que o preço da rede de distribuição 
analógica é constituído por uma anuidade9 por rede ou canal, não existindo 
quaisquer taxas de instalação. 

                                                 
7 Na sequência do Concurso Público para a atribuição de um direito de utilização de frequências de 
âmbito nacional para o serviço de radiodifusão televisiva digital terrestre. 
8 Sobre este assunto a PTC remeteu uma lista dos pedidos de análise de cobertura televisiva enviados 
àquela empresa pela RTP e pela SIC, decorrentes de reclamações de telespectadores relacionados com a 
fraca qualidade de recepção do sinal. 
9 Facturada mensalmente. 
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Neste sentido, a PTC conclui que é muito difícil que os preços mensais aplicados 
actualmente permitam a recuperação dos investimentos necessários e a operação e 
manutenção da rede de difusão analógica até à data do switch-off. Adicionalmente, 
entende que caso se concretize a redução de preços prevista no SPD seria 
inviabilizado qualquer investimento adicional na rede analógica terrestre. 

Relativamente ao switch-off a PTC faz menção ao facto de a Comissão Europeia ter 
recomendado que a transição da difusão analógica para a digital esteja concluída no 
início de 2012. Conforme já referido, a PTC menciona que o switch-off afecta a 
recuperação dos investimentos já realizados e a realizar em virtude da necessidade 
de melhorar a cobertura da rede em alguns locais. 

2.2. Parecer do GMCS 

O GMCS, ressalvando não dispor de informação que lhe permita validar a 
percentagem de 23% de redução dos preços, emitiu um parecer favorável ao SPD. 
O GMCS refere que o SPD consubstancia a imposição efectiva à PTC da obrigação 
de orientação dos preços para os custos. 

3. ENTENDIMENTO DO ICP-ANACOM 

Conforme consta das bases da concessão do serviço público de telecomunicações o 
ICP-ANACOM deve assegurar que o regime de preços de acesso à rede de 
transporte e difusão do sinal de televisão respeita os princípios da transparência, 
não discriminação e orientação dos preços para os custos. 

Salienta-se igualmente que eventuais margens de exploração negativas na 
prestação do serviço em questão devem, se devidamente justificadas, ser 
compensadas através da atribuição de compensação directa pelo Estado10. 

Relativamente à referência da PTC sobre a necessidade de recuperar os custos 
associados aos investimentos já realizados verifica-se que os investimentos 
realizados até 2007 encontram-se reflectidos no sistema de contabilidade analítica 
(SCA) daquela empresa. Os dados do SCA referentes ao ano 2007 indiciam a 
existência de uma margem fortemente positiva, que se considera incompatível com 
o princípio da orientação para os custos. 

Sendo a informação do SCA ponderada na decisão desta Autoridade não colhe o 
argumento da PTC de que os investimentos já realizados não serão remunerados 
caso se confirme que a decisão do SPD é mantida inalterada. 

No que diz respeito aos investimentos realizados após o ano 2007 ou que a PTC 
menciona ter que vir ainda a realizar para assegurar a qualidade de recepção em 
alguns locais específicos considera-se que estes deverão ser reflectidos no SCA 
desses anos. A informação constante nesse SCA será tida em conta em eventuais 
futuras revisões de preços. Considera-se ainda que, caso se entenda como 
adequado proceder a alterações adicionais de preços, a previsão de concretização 

                                                 
10 Artigo 21.º das Bases de Concessão aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 31/2003, de 17 de Fevereiro. 
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do switch-off da rede analógica em 2012 não constituirá um impedimento à 
concretização dessas alterações. 

Note-se que a possibilidade de virem a ser efectuados investimentos adicionais 
avultados é remota e não justifica, só por si, a manutenção de uma margem 
elevada para a recuperação dos mesmos. A este respeito, assinala-se que existem 
também investimentos que ou já foram amortizados ou serão amortizados até à 
data do switch-off (veja-se, por exemplo, a redução significativa dos custos entre 
2006 e 2007). 

Os eventuais investimentos adicionais serão cada vez menores uma vez que 
praticamente todo o território nacional se encontra integralmente coberto com o 
sinal de televisão analógica terrestre, com uma adequada qualidade de recepção. 

Atendendo ao mencionado, o ICP-ANACOM não poderá acolher o argumento da PTC 
de que, caso se concretize o previsto no SPD, esta empresa não terá capacidade de 
recuperar os custos de investimentos que venha a realizar no futuro (e posteriores 
a 2007). Consequentemente, conclui-se que não serão inviabilizados quaisquer 
investimentos adicionais na rede analógica terrestre. 

Acresce que existe uma parte significativa dos investimentos que a PTC já realizou 
ou venha a realizar na rede de difusão analógica que podem continuar a ser 
utilizados no âmbito da difusão digital (especialmente no caso de edifícios e torres).  

O ICP-ANACOM entende igualmente que a existência de um acordo entre a PTC e 
os operadores de televisão relativamente aos preços a praticar durante o período 
de simulcast não é motivo para que esta Autoridade deixe de assegurar, em todos 
os momentos, o cumprimento do definido na Lei, sendo bom recordar que, não 
obstante tal acordo, os operadores de televisão têm reclamado repetidamente a 
redução dos preços e insistido no momento presente na sua aplicação retroactiva a 
01.01.2007. 

Quanto à questão da retroactividade, agora reclamada pelos operadores de 
televisão, o ICP-ANACOM considera que não será adequado definir os novos preços 
de forma retroactiva. Considera-se nomeadamente que a retroactividade só deve 
ser aplicada em casos excepcionais, o que não acontece na presente situação.  

A este respeito, note-se que já na decisão de 1 de Setembro de 2005 os preços não 
foram definidos com carácter retroactivo ao início do período sobre o qual incidiu a 
análise dos dados do SCA. 

Acresce que, conforme se encontra demonstrado na Tabela 1 do SPD a margem 
relativa associada ao serviço de difusão no ano de 2006 foi negativa, não tendo 
esta Autoridade aumentado os preços do serviço. 
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4. CONCLUSÕES 

Face aos entendimentos anteriormente expressos considera-se não ser de alterar o 
SPD excepto quanto aos aspectos formais de referência à consulta sobre ele 
desenvolvida. 


