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1. ENQUADRAMENTO
Por decisão de 22 de julho de 2015, a ANACOM aprovou o sentido provável de
decisão sobre as conclusões da investigação aprofundada aos custos e proveitos do
serviço de televisão digital terrestre (TDT) prestado pela MEO - Serviços de
Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO)1 (doravante SPD sobre custos da TDT).
Foi decidido submeter este SPD a audiência prévia das entidades interessadas, nos
termos do disposto nos artigos 100.º e seguintes do anterior Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro (aplicável
por via do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que aprova o novo
Código do Procedimento Administrativo), bem como ao procedimento geral de
consulta, previsto no artigo 8.º da Lei das Comunicações Eletrónicas – LCE2, fixandose, em ambos os casos, o prazo de 30 dias úteis para os interessados se
pronunciarem.
Por despacho da Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, de 31 de
agosto de 2015, foi deferido um pedido da MEO, de prorrogação, por 10 dias úteis,
do prazo de resposta à audiência prévia e ao procedimento geral de consulta ao SPD
sobre custos da TDT3.
Em resposta ao procedimento geral de consulta e audiência prévia foram recebidos
os comentários da MEO4, da Rádio e Televisão de Portugal, S.A. (RTP)5, da SIC Sociedade Independente de Comunicação, S.A. (SIC)6, da TVI – Televisão
Independente, S.A. (TVI)7, do Blogue TDT em Portugal (Blogue TDT)8 e da DECO9.
Assinala-se que a MEO apresentou uma pronúncia única às audiências prévias e
aos procedimentos gerais de consulta sobre:
(a)

o SPD sobre custos da TDT;

1

Disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1362092#.Vf_6LemFMcM.
Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 51/2011, de 13 de setembro, pela
Lei n.º 10/2013, de 28 de janeiro e pela Lei n.º 42/2013, de 3 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 35/2014, de 7 de
março e pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro.
3 Esta decisão foi sujeita a ratificação do Conselho de Administração em reunião de 4 de setembro.
4 Mensagem de correio eletrónico da MEO, de 21 de setembro de 2015.
5 Mensagem de correio eletrónico da RTP, de 21 de setembro de 2015.
6 Mensagem de correio eletrónico da Impresa, de 21 de setembro de 2015.
7 Mensagem de correio eletrónico da Media Capital, de 18 de setembro de 2015.
8 Mensagem de correio eletrónico do Blogue TDT em Portugal, de 21 de setembro de 2015.
9 Mensagem de correio eletrónico da DECO, de 3 de setembro de 2015.
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(b)

o sentido provável de decisão relativo à análise do mercado grossista de
teledifusão para a entrega de conteúdos a utilizadores finais (doravante SPD
sobre a análise do mercado da TDT), aprovado na mesma data (22 de julho
de 2015),

em que efetuou considerações genéricas aplicáveis a ambos os procedimentos e
comentários específicos a cada um deles, uma vez que, segundo a MEO “estes dois
SPD estão jurídica e logicamente relacionados”.
A ANACOM optou por manter as duas deliberações suprarreferidas e respetivos
relatórios de audiência prévia e da consulta pública autonomizados, pelo que no
presente relatório são apenas sintetizados os argumentos da MEO com relevância
para a decisão associada e inseridos os respetivos entendimentos da ANACOM.
Nos termos da alínea d) do n.º 3 dos “Procedimentos de Consulta do ICP-ANACOM”,
aprovados por deliberação de 12 de fevereiro de 200410, a ANACOM disponibiliza no
seu sítio na Internet as respostas recebidas, salvaguardando qualquer informação
de natureza confidencial.
Ainda de acordo com a alínea d) do n.º 3 dos referidos procedimentos de consulta,
o presente documento contém referência a todas as respostas recebidas e uma
apreciação global que reflete o entendimento desta Autoridade sobre as mesmas e
constitui parte integrante da decisão a que respeita.
Atendendo ao carácter sintético deste relatório, a sua análise não dispensa a
consulta das respostas recebidas.

10

Disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715#.VjS3v26i9v0.
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2. APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE
A RTP considera muito importante a investigação aprofundada aos custos e
proveitos da TDT, a qual refere ser imprescindível para desbloquear o processo de
implantação da TDT, que se mantém aquém do expectável e longe de estar
concluído. Segundo a RTP, a prática de preços da TDT comportáveis é condição
necessária11 para a ampliação e evolução tecnológica da oferta televisiva, pelo que
a verificação da adequação dos preços da TDT, que vêm sendo praticados pela MEO
em regime de monopólio e que foram contratualizados num contexto de posição
dominante, constitui uma resposta à pretensão dos operadores de televisão e, em
especial, da RTP.
Não obstante, a RTP considera que parte das conclusões vertidas no SPD sobre
custos da TDT12 assentam em pressupostos pouco claros, merecendo as maiores
reservas e defende que os custos a considerar devem ter como fonte os resultados
de uma auditoria independente, efetuada por empresa selecionada por concurso
público, com recurso a metodologias reconhecidas internacionalmente para este tipo
de avaliação, de modo a dotar o processo de verificação de custos de maior
curialidade.
A SIC considera que o tema dos preços da TDT praticados pela MEO assume
enorme importância, dado que representam uma proporção significativa13 dos custos
da SIC, pelo que foi com surpresa que, após mais de 15 meses de investigação
(entre março de 2014 e julho de 2015), constatou que “de acordo com a informação
disponível, não existem preços excessivos” o que considera não ter sido
demonstrado nem fundamentado no SPD sobre custos da TDT, tendo comentado
especificamente: (i) alegadas contradições entre os períodos temporais de custeio
analisados pela ANACOM; (ii) a alocação de custos relativos à capacidade não
utilizada no MUX A; (iii) e a ausência de qualquer informação de benchmark relativa
ao custeio de plataformas de TDT em outros países da União Europeia.

11

Permitindo que a TDT assegure a universalidade do acesso à informação, cultura e educação, a inclusão
social, a diversidade da oferta audiovisual e o pluralismo, contribuindo para a qualidade da democracia e
permitindo a utilização racional do espetro e a dinamização do mercado audiovisual, com efeito positivo nas
condições e preços praticados pelos operadores de televisão por subscrição.
12 A de que os preços atualmente cobrados pela MEO não são excessivos, nem existem razões de interesse
público que justifiquem uma intervenção no sentido de se proceder a uma revisão dos contratos celebrados entre
a MEO e os operadores de televisão.
13 Que a SIC sempre considerou injustificada e excessiva.
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A TVI reconhece a utilidade do SPD sobre custos da TDT relembrando que já se
tinha pronunciado em 14.04.201414 e 22.11.201315 sobre o preço da TDT e
manifestado a necessidade de intervenção da ANACOM na fixação do mesmo.
Segundo a TVI, os operadores de televisão não podem ser corresponsabilizados e
prejudicados pelo risco da exploração do MUX A, relembrando que a MEO com a
decisão unilateral de desistência da operação de TDT paga (MUX B a F), prejudicou
o desenvolvimento da TDT, com impacto negativo nos custos. Segundo a TVI, a
evolução do número de assinantes de televisão por subscrição (TVS) permite
concluir que a desistência da TDT paga coincidiu com o crescimento da TVS da
MEO, pelo que o risco da operação do MUX A deve ser equacionado de um modo
mais abrangente, na medida em que foi sempre gerido pela MEO na dupla
componente de operador de TVS e de prestador do serviço de TDT.
A TVI refere ainda que as constantes falhas técnicas na prestação do serviço de
TDT16 prejudicaram-na diretamente bem como aos restantes serviços de programas
distribuídos na plataforma TDT. Acresce que considera que a população suportou os
custos de migração para a TDT, designadamente os associados ao equipamento de
receção e descodificação e à reorientação e adaptações das antenas por força das
sucessivas alterações das frequências associadas ao serviço TDT.
Segundo a TVI, estes fatores contribuíram de forma decisiva para a fraca adesão da
população à TDT, em contraponto ao crescimento impressivo do número de
assinantes do serviço de TVS.
A DECO considera que o serviço de TDT constitui um monopólio legal, e salientou
que não importaria apenas analisar os custos e proveitos do serviço de TDT, sendo
indispensável avaliar a qualidade do serviço prestado pela MEO, tanto aos
operadores de televisão como aos consumidores, destacando que a MEO, para além
de operador do serviço de TDT, é também, operador de TVS, sendo importante
analisar o aumento do número de clientes de TVS, que eram clientes de TDT
aquando do início da concessão.

14

Em resposta ao SPD de 14.03.2014 sobre o preço praticado na TDT.
A TVI considera que na carta de 22.11.2013, expôs de forma objetiva e fundamentada as condições
económicas do preço do serviço TDT, demonstrando a “existência de um desfasamento entre o valor
efetivamente pago por este operador televisivo, e a quantia que deveria pagar pelo mesmo serviço nos termos
previstos na proposta apresentada pela PTC ao concurso público do Multiplexer A”.
16 Fruto do ineficiente planeamento e desenvolvimento da rede por parte da MEO, conjugadas com a deficiente
cobertura hertziana terrestre do território nacional.
15
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O Blogue TDT em Portugal refere que a exploração de um único MUX não é uma
operação economicamente atrativa (e ainda menos com a ocupação parcial que vem
ocorrendo desde 2009), e que ao desperdício de espectro na rede SFN, acresce o
desperdício de espectro na rede complementar MFN desde 2013, pelo que seria
urgente ocupar a totalidade de espetro disponível no MUX A o mais rapidamente
possível. Segundo este respondente, em Portugal não houve dividendo digital para
os cidadãos, que incorreram em custos elevados para terem acesso ao mesmo
número de canais de há 20 anos atrás, tendo sido apenas salvaguardados os
interesses dos operadores de televisão e dos operadores de TVS.
A MEO discorda dos dois SPD sobre a TDT17 e opõe-se ao sentido e potenciais
consequências dos mesmos. Segundo a MEO, a ANACOM propõe uma mudança
substancial das regras “a meio do jogo”, correspondendo a uma alteração grave e
inesperada das condições de prestação do serviço de TDT que foram inscritas no
concurso e que a persuadiram a concorrer à licença. Com efeito, segundo a MEO, a
proposta de atuação prevista nas consultas esquece que o serviço de TDT foi sujeito
a um concurso aberto a qualquer interessado, ignora a equação económicofinanceira subjacente à proposta da MEO que foi chancelada pela ANACOM para
um horizonte de 15 anos, fere a legítima confiança depositada nos instrumentos do
concurso e nos esclarecimentos que foram prestados, foge ao tema da alteração dos
pressupostos da atividade (o não surgimento do 5.º canal e consequente privação
de receita) que causam prejuízos para a MEO e falha em apontar uma solução para
o tema da sustentabilidade da plataforma TDT que está em risco.
De facto, segundo a MEO, após a emissão do DUF ICP-ANACOM n.º 06/2008,
verificou-se uma série de circunstâncias inesperadas, circunstâncias essas que,
sendo alheias à MEO, frustraram os pressupostos da proposta apresentada e da
equação tanto económico-financeira como operacional que lhe está subjacente,
como sejam:
(a)

a perda de sinergias entre o MUX A e os MUX B a F, com a manutenção da
obrigação de praticar os preços previstos no cenário variante da sua
proposta, o que se traduziu num benefício claro para os operadores de
televisão;

17

Embora o SPD sobre os custos da TDT e o SPD sobre a análise do mercado da TDT sejam autónomos, a
MEO considerou que as matérias tratadas em cada um estão interligadas, razão pela qual a MEO decidiu
responder de uma forma agregada, através de uma pronúncia única.
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(b)

exclusão das candidaturas apresentadas no âmbito do concurso lançado
para o licenciamento de um novo serviço de programas televisivo de âmbito
nacional, generalista, de acesso não condicionado livre (o designado 5.º
canal)18, e que resulta num forte prejuízo para a MEO uma vez que se vê
privada de auferir a receita relativa ao 5.º canal e coma agravante de
continuar obrigada a reservar capacidade no MUX A para um futuro e
eventual licenciamento de um 5.º canal – uma vez mais, a MEO considera
ter sido a única prejudicada com esta circunstância19, tendo os operadores
de televisão saído claramente beneficiados pela não entrada de um novo
concorrente;

(c)

apesar de ter ficado obrigada a reservar capacidade para a transmissão, em
modo não simultâneo, em alta definição dos canais de televisão
transportados no MUX A, os três operadores de televisão envolvidos não
manifestaram interesse na partilha do canal HD, tendo a MEO ficado privada
de auferir os proveitos relativos à utilização do espaço reservado para o
canal HD do MUX A, com os quais legitimamente contava, mais uma vez por
um facto que em nada lhe é imputável;

(d)

não apenas teve de realizar investimentos com os quais não podia contar20,
como corre o risco de a ANACOM vir a impor uma alteração profunda (e
muito onerosa) das obrigações de cobertura estipuladas no DUF ICPANACOM n.º 06/2008, nos termos do SPD de julho de 2015 sobre a
Definição das obrigações de cobertura terrestre e alteração do DUF TDT.

Para a MEO, a inexistência do 5.º canal21 está fora do risco que assumiu quando se
submeteu ao concurso público relativo ao MUX A, e considera que a ANACOM
confundiu risco empresarial com pressupostos da atividade, uma vez que o não
lançamento/licenciamento do 5.º canal e a não utilização da capacidade reservada
para emissões em HD não podem ser considerados como riscos do negócio,
18

Sendo que não foi decidido abrir um novo procedimento tendente ao licenciamento de um novo serviço de
programas televisivo, competindo a abertura de novo procedimento concorrencial exclusivamente ao Governo.
19 Uma vez que, segundo a MEO, apesar de o 5.º canal não ter sido licenciado e de isso ter implicado para a
empresa uma forte e inesperada perda de receita, a empresa não aumentou o preço a cobrar aos restantes
operadores de televisão beneficiários das obrigações de transporte, por forma a compensar a referida quebra de
proveitos.
20 Como os relacionados com a alteração dos canais radioelétricos da TDT, por substituição do canal 67 pelo
canal 56.
21 Que, segundo a MEO, seria uma fonte essencial de receita e condição de sustentabilidade (e não apenas de
rentabilidade) do projeto TDT.
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constituindo pressupostos de atividade. Assim, sem prejuízo de admitir tratar-se de
matéria legal e juridicamente complexa, a MEO contesta a posição assumida pela
ANACOM e entende que a mesma:
(a)

desconsidera, sem qualquer justificação atendível, as especiais condições
de prestação do serviço de TDT;

(b)

ignora por completo os pressupostos do concurso público relativo ao MUX A
e que estiveram na base da proposta apresentada pela MEO;

(c)

promove um quadro de incerteza regulatória ao quebrar significativamente
as legítimas expectativas e a confiança da MEO, que ao concorrer ao
concurso público relativo ao MUX A não podia de forma alguma antecipar
que a ANACOM viria a “dar o dito por não dito”, ignorando o disposto no
artigo 19.º, n.º 422, do Regulamento n. º 95-A/2008, de 25 de fevereiro
(adiante designado por “Regulamento do Concurso relativo ao MUX A”), e
as garantias então dadas pelo Regulador de que apenas interviria num
quadro de ausência de acordo comercial e a lógica inerente ao referido
concurso e ao funcionamento deste mercado específico (que aquela norma
se limita a espelhar);

(d)

contende com a lógica de submissão de um bem escasso – neste caso o
DUF ICP-ANACOM n.º 06/200823 – a um concurso, onde, em contrapartida
da assunção do risco da atividade, qualquer concorrente pode legitimamente
esperar apropriar-se de toda a rentabilidade positiva que o projeto gerar e,
no mínimo, ser ressarcido dos custos de investimento, com uma taxa
razoável de rentabilidade sobre o capital investido ao longo de todo o período
de exploração do DUF ICP-ANACOM n.º 06/2008;

(e)

desrespeita vários princípios de direito adjudicatório, em especial o da
estabilidade das peças do procedimento e desrespeita igualmente os direitos
emergentes para o adjudicatário do que ficou expressamente disposto no
DUF ICP-ANACOM n.º 06/2008 em matéria de preços;

22

Salientando a este propósito a MEO o Parecer dos Professores Doutores Paz Ferreira e Miguel Ferro, emitido
a pedido da ANACOM, no qual é afirmado que “o artigo 19.º, n.º 4, do Regulamento do Concurso limitou, por via
de regra, o exercício do poder de intervenção supra referido [intervenção nos preços] no que respeita ao Mux A,
às situações de falta de acordo entre o titular do direito de utilização e os operadores de canais must carry (…)”
(cf. Conclusão 2.ª, na página 91, sem realce no original).
23 Disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=764118#.Vh0YvG7Pdv1.
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(f)

desvirtua os pressupostos de definição de mercados relevantes, sobretudo
porque a estrutura e as dinâmicas de funcionamento do mercado, em termos
de oferta e procura, ficaram fixadas à partida pela ANACOM/Governo e a
MEO tem uma margem de liberdade de atuação extremamente reduzida
(para não dizer nula) na exploração das frequências que lhe estão atribuídas,
nomeadamente ao nível do estímulo da procura ou do aumento da oferta;

(g)

não tem qualquer efeito útil, atendendo às regras e condições constantes do
Regulamento do Concurso relativo ao MUX A e do DUF ICP-ANACOM n.º
06/2008, e não visa endereçar qualquer problema específico de
concorrência, uma vez que não se verifica, como a ANACOM concluiu (e
bem), qualquer prática de preços acima de custos, muito pelo contrário;

(h) ao prever a intervenção da ANACOM se e quando estiverem reunidos
pressupostos futuros24, preconiza uma “regulação sob condição” ou de
“remédio sob condição” que constituirá uma prática inusitada e até hoje
inédita e é ilegítima, por violar o princípio da proporcionalidade, da
adequação e da previsibilidade regulatória;
(i)

corporiza uma transferência, ilegal, de receitas de uma entidade privada (a
MEO), para os operadores de televisão, sem que tal tenha qualquer
repercussão económica nos consumidores tratando-se de uma
instrumentalização da regulação com o objetivo de efetuar uma
“redistribuição de riqueza” ilegítima entre operadores, sem que existam
motivos ponderosos de interesse público que a motivem e sem que os
operadores de televisão sejam merecedores de uma tutela jurídica acrescida
face à MEO.

A MEO salientou ainda no que se refere especificamente à proposta de regulação
de preços do serviço TDT que:
(a)

24

existe uma contradição entre as conclusões de que os preços não superam
os custos e a necessidade de criar condições para regular os preços, sendo
que a regulação dos preços da TDT contende com o direito regulatório
segundo o qual os poderes e mecanismos legais da ANACOM existem para
endereçar problemas concretos e não problemas hipotéticos ou eventuais;

Que, segundo a MEO, hoje não se configuram sequer como prováveis (como a existência de um 6.º canal).
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(b)

A obrigação de redução dos preços grossistas logo que sejam “ligeiramente
superiores aos custos”, ficando assim a MEO impedida de recuperar os
prejuízos registados nos últimos 7 anos, é chocante e corresponde a uma
forma imperfeita de expressão do pensamento da ANACOM.

Finalmente a MEO adverte que a concretização da posição manifestada nas
consultas relativas à TDT25 resultará:
(a)

na violação (dupla) da regra do artigo 19.º, n.º 4, do Regulamento do
Concurso relativo ao MUX A e do artigo 16.º do DUF ICP-ANACOM n.º
06/2008, que é um ato constitutivo de direitos, pelo que a proposta de
atuação da ANACOM corresponde, de forma inquestionável, a uma
alteração substancial dos pressupostos que lhe estão subjacentes, a qual é
ilegal e ilegítima porque defrauda (sem motivo) a posição jurídica da MEO e
subverte o equilíbrio alcançado com o concurso público relativo ao MUX A .

(b)

no mínimo, numa pretensão de indemnização ou de reequilíbrio financeiro,
dado que não é legítimo obrigar a MEO a desenvolver a TDT sem
estabilidade das condições remuneratórias e sem estabilidade das peças do
procedimento;

(c)

no pugnar da MEO, por todos os meios ao seu alcance, pelo respeito do
quadro de legalidade no âmbito de um serviço que é de manifesto interesse
público e cujas condições de sustentabilidade e de rentabilidade não podem
ser colocadas em causa.

Entendimento da ANACOM
A ANACOM regista as posições dos operadores de televisão que reconhecem a
importância e utilidade do SPD sobre os custos da TDT.
Em relação ao comentário da RTP de que parte das conclusões vertidas no SPD
sobre custos da TDT assentariam em pressupostos pouco claros, uma vez que a
empresa não identificou especificamente a que pressupostos se refere, não é
possível à ANACOM responder justificadamente a tal alegação.

25

Isto é, as consultas sobre:
(a)
as conclusões da investigação aprofundada aos custos e proveitos do serviço de televisão digital
terrestre (TDT) prestado pela MEO;
(b)
o mercado grossista de teledifusão para a entrega de conteúdos a utilizadores finais.
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Sobre a proposta da RTP de que os custos a considerar deveriam ter como fonte os
resultados de uma auditoria independente, efetuada por empresa selecionada por
concurso público, com recurso a metodologias reconhecidas internacionalmente
para este tipo de avaliação, refira-se que o SCA da MEO é auditado anualmente, por
empresa selecionada por concurso público, com recurso a metodologias
reconhecidas internacionalmente. O que a ANACOM efetuou foi uma análise e
investigação aprofundada, sobre uma demonstração de resultados específica que
integra o SCA da MEO, não se limitando a avaliar contabilisticamente se os custos
e proveitos estão corretamente imputados.
Sem prejuízo, a questão de poder ser a ANACOM a efetuar este tipo de investigação
foi ponderada, tendo-se solicitado parecer sobre o assunto26, que concluiu que “O
princípio da boa administração sugere que se deverá dar preferência à realização de
diligências pelos serviços a própria entidade administrativa sempre que tal for
possível, tanto da perspetiva da disponibilidade dos recursos como da sua
capacidade”.
O comentário da SIC de que a conclusão da ANACOM de que “de acordo com a
informação disponível, não existem preços excessivos” não foi demonstrada nem
fundamentada no SPD sobre custos da TDT será respondido nas secções seguintes,
tendo em conta os comentários específicos efetuados. Os comentários da TVI,
também essencialmente relacionados com o risco da exploração do MUX A serão
analisados em secção posterior.
A ANACOM esclarece a DECO que o que está em causa no presente SPD é a
análise aprofundada dos custos do serviço de TDT e avaliar se os preços praticados
estão orientados aos custos. A avaliação da qualidade do serviço prestado pela
MEO, tanto aos operadores de televisão como aos consumidores, proposta pela
DECO, não é objeto do presente SPD.
A ANACOM partilha do entendimento do Blogue TDT de que, numa perspetiva de
eficiência na utilização do espetro, seria importante que se maximizasse a ocupação
de espetro disponível no MUX A o mais rapidamente possível, o que poderia vir a
justificar, a prazo, uma redução do preço por canal. Contudo, tal como evidenciado

Parecer da “Eduardo Paz Ferreira & Associados, Sociedade de Advogados, R.L.” relativo a esclarecimentos
adicionais sobre os poderes de intervenção do ICP-ANACOM no âmbito da televisão por rede digital terrestre,
de 27 de fevereiro de 2015.
26
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no SPD, a utilização da capacidade não utilizada está atualmente dependente de
uma opção política, não dependendo da ANACOM.
Apenas a MEO não reconheceu qualquer utilidade no SPD em apreço, o que se
entende, já que é o destinatário das obrigações previstas no mesmo.
É contudo evidente que o presente SPD, bem como o SPD sobre a análise do
mercado da TDT, envolvem matérias complexas, que têm de ser devidamente
ponderadas, tais como as suscitadas pela MEO, não consubstanciando um
procedimento automático ou imediato, como parece decorrer dos comentários dos
operadores de televisão.
A ANACOM não concorda com os argumentos suscitados pela MEO de que os SPD
em causa representam uma alteração inesperada das condições de prestação do
serviço de TDT inscritas no concurso público relativo ao MUX A, sendo que no seu
processo decisório, e ao contrário do que a MEO invoca, foram sempre considerados
o enquadramento legal e regulamentar da TDT, incluindo as condições e termos do
respetivo concurso TDT, como aliás não poderia deixar de ser.
Em parte, a resposta a vários dos argumentos suscitados pela MEO foi já efetuada
na “Decisão sobre o preço praticado pela PT Comunicações, S.A. correspondente à
codificação, multiplexagem, transporte e difusão por rede de televisão digital
terrestre (TDT) de canais televisivos de acesso não condicionado livre (MUX A)”, no
SPD em apreço e no SPD sobre custos da TDT, bem como nos pareceres emitidos
pelos Professores Eduardo Paz Ferreira e Miguel Ferro que constam do respetivo
processo administrativo.
Relativamente aos comentários gerais referidos pela MEO remete-se para o
entendimento da ANACOM exposto no relatório de audiência prévia e da consulta
pública sobre o SPD relativo ao “Mercado grossista de teledifusão para a entrega de
conteúdos a utilizadores finais – Definição dos mercados do produto e mercados
geográficos, avaliação de PMS e imposição, manutenção, alteração ou supressão
de obrigações regulamentares” referente aos pontos II e III da Pronúncia da MEO,
nos aspectos relevantes para o presente procedimento.

Questões de confidencialidade da informação
A RTP alega a incongruência da ANACOM que, perante a necessidade de assegurar
a transparência do processo decisório, permite a ocultação de informação a que não
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seria possível conferir confidencialidade, impedindo as partes interessadas de
apreciar as decisões, sendo exemplo disso a ocultação da ocupação do MUX A27, o
que seria mais grave porque, apesar de a ocupação no caso da RTP se encontrar
contratualizada28, vem sendo objeto de discordância pela MEO29, pelo que, estando
esta matéria a ser discutida em sede judicial, a informação em causa não é um
segredo comercial sendo de natureza pública, pelo que seria dispensada de qualquer
reserva ou de confidencialidade.
Assim, segundo a RTP, a ANACOM deveria divulgar os valores de ocupação, da
capacidade não utilizada do MUX A e do "rateio" pelo risco do negócio que procedeu
entre a MEO e os operadores de televisão, no cenário atual e de um ou mais serviços
de programas de televisão adicionais. A RTP, admitindo que os custos possam ser
mantidos sob confidencialidade, não vê razões para se esconder, quer a efetiva
ocupação do MUX A, em Mbps, por cada serviço de programas e pelo Canal
Parlamento, quer a imputação da capacidade feita segundo o critério da ANACOM.
A SIC embora reconheça que numa análise destinada a apurar a existência de
preços excessivos na oferta de um determinado serviço possa justificar-se a omissão
de alguns valores específicos de custos, atenta a sua qualificação como segredos
de negócio, considera que o SPD sobre custos da TDT vai longe demais na
expurgação, uma vez que omite, entre outros, dados relativos aos seguintes
elementos:
 ocupação dos emissores do MUX A;
 estimativa de custos por operador/canal de televisão;
 imputação da capacidade dos emissores do MUX A;
 amortizações e custo de capital do serviço de TDT;
 valores atribuídos ao abrigo dos Programas de Subsidiação e de
Comparticipação DTH;

27

Cujos quadros das páginas 8 e 9, aparecem sem quaisquer dados relativamente à capacidade utilizada, o que
impede o escrutínio público sobre a quantidade de recursos utilizados e um juízo preliminar sobre a adequação
dos preços pagos pelos operadores de televisão.
28 Sendo de 2,292 Mbps, em termos médios, por serviço de programas.
29 Com efeito, em sede de litígio judicial em que a ANACOM também é parte (processo n.º 2012/14.8BELSB, do
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa - U04), a MEO defende que a ocupação da RTP é de 2,392 Mbps e
a ANACOM que tal ocupação excede os 3 Mbps.
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 custos com edifícios afetos ao serviço de TDT;
 custos de pessoal;
 custos comuns;
 custos (com diferentes níveis de desagregação) do serviço de TDT em 2012;
 valores de investimento total constantes da proposta base apresentada a
concurso pela MEO;
 custos de exploração do serviço TDT em 2012;
 proveitos anuais com a TDT;
 detalhe do imobilizado de bens específicos afetos ao serviço de TDT;
 proveitos totais contabilizados no Sistema de Contabilidade Analítica da MEO
para os serviços de TDT e teledifusão analógica.
A SIC considera ainda que a omissão integral, no SPD sobre custos da TDT, dos
dados suprarreferidos, que não são refletidos de forma aproximada ou por intervalos,
prejudica a sua avaliação dos fundamentos em que a ANACOM se terá baseado
para concluir que o preço da TDT não é excessivo30.
A TVI manifesta estranheza e perplexidade com o vedar31 do acesso a informação
quantitativa essencial para que as partes interessadas analisem de forma objetiva e
fundamentada os pressupostos do SPD sobre custos da TDT. A TVI refere-se
especificamente à omissão nos Quadros 1 a 39 da informação relativa aos elementos
fundamentais com impacto na formação do preço do serviço TDT. A TVI defende
que, enquanto parte diretamente interessada no procedimento administrativo em
causa, lhe assiste um direito fundamental à informação procedimental,
especificamente a referente aos quadros supra indicados32.

Vide considerando (g) da decisão segundo o qual: “O preço atualmente cobrado pela MEO aos operadores de
televisão não é excessivo, encontrando-se orientado para os custos, tendo em conta a estimativa de custos para
2013 e a alocação da capacidade livre no MUX A”.
31 Por alegadamente se tratar de informação confidencial.
32 Defende a TVI que, de acordo com a jurisprudência dominante, o acesso à informação procedimental tem a
natureza de direito fundamental de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias, nos termos conjugados
dos artigos 17.º e 268.º, números 1 e 2 da Constituição da República Portuguesa, encontrando igualmente
assento legal nos artigos 82.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, na redação conferida pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (vide Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, Secção CA -2.º
Juízo, de 9 de fevereiro de 2012, no Processo 08314/11).
30
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A DECO considera fundamental a transparência dos custos e proveitos, pelo que
discorda da sua classificação como informação confidencial no SPD, referindo que
o mesmo se encontra expurgado de toda a informação económico-financeira
relevante, impossibilitando uma apreciação correta e informada das questões que o
fundamentam.
O Blogue TDT em Portugal lamenta que no SPD sobre custos da TDT estejam
classificadas como confidenciais informações relativamente às quais já foi autorizada
pela Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA) a sua
divulgação, pelo que solicita que a ANACOM divulgue publicamente os montantes
que a MEO contratualmente se comprometeu a alocar para os programas de
subsidiação à aquisição de Set-Top Boxes (STB) e de comparticipação de
instalações e equipamentos em zonas abrangidas por meios complementares de
cobertura (DTH), bem como os montantes utilizados para cada um daqueles fins.
Entendimento da ANACOM
Sobre os comentários da RTP, da SIC, da TVI e da DECO, esclarece-se que os
Quadros 1 a 39 do SPD, que incluem elementos que a MEO classificou como
confidenciais – classificação essa que a ANACOM manteve –, envolvem sobretudo
elementos relacionados com custos e proveitos associados ao serviço de TDT e
ocupação do MUX A.
A classificação de confidencialidade dos elementos constantes do SPD foi
devidamente ponderada pela ANACOM tendo, por um lado, considerado o princípio
constitucional da transparência, traduzido no direito à informação dos cidadãos
relativamente às decisões que lhes respeitem, bem como o princípio constitucional
da administração aberta (artigo 268.º, n.ºs 1 e 2) e, por outro lado, avaliado o facto
de se tratar de informação suscetível de revelar segredo de negócio, segredo
comercial, a organização de atividades e vida interna da MEO.
Em todo o caso, informa-se que a ANACOM no SPD sobre custos da TDT publicou
de forma totalmente transparente (i.e. sem qualquer tipo de ocultação) todos os
pressupostos que foram considerados na análise efetuada aos custos da TDT, bem
como todo o racional e as respetivas conclusões, o que permite que os interessados
se possam pronunciar fundamentadamente sobre os mesmos.
Em relação aos custos, é de assinalar que a ANACOM detalhou exaustivamente as
rúbricas de custos, tendo (i) identificado as principais rúbricas e o respetivo peso, (ii)
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comentado e comparado em termos relativos as diferentes rúbricas de custos, (iii)
comentado e comparado as diferentes rúbricas de custos em relação ao que
constava na proposta e (iv) identificado a evolução temporal dos custos.
Identificaram-se também diversas quantidades associadas aos principais custos do
produto TDT (e.g., sistemas radiantes, conversores SDH-ASI, quadros elétricos,
sistemas de UPS, sistemas de climatização, armários/contentores e sistemas de
sincronização GPS).
Ou seja, dentro das limitações associadas à confidencialidade de determinados
elementos (e consequentemente ao seu expurgo), a ANACOM tratou de apresentar
o máximo de informação possível que permitisse reconstituir o seu percurso
decisório e a pronúncia adequada e fundamentada por parte dos interessados.
A propósito da informação confidencial é de referir o Acórdão do Tribunal
Administrativo de Círculo de Lisboa, de 29 de outubro de 201433, segundo o qual «A
CADA tem entendido que o conceito de segredos comerciais, industriais ou sobre a
vida das empresas só integra as informações cuja divulgação poderia provocar
consequências graves, designadamente por elas se referirem a “aspectos
particulares de financiamento, a previsões de viabilidade e de rendibilidade
específicas de uma empresa (privada), a estratégias de captação de clientes ou de
desenvolvimento futuro, a identificação de modelos ou de técnicas a seguir no
desenvolvimento da actividade” (cfr. seu parecer nº 38/2005). E que, por ser assim,
a recusa com esse fundamento só pode invocada quando a mesma se destinar a
proteger o interesse concorrencial da empresa perante os restantes operadores
económicos, “justificando-se tal protecção na estrita medida em que a publicitação
seja susceptível de causar uma lesão séria àquele interesse. Quer isto dizer que esta
restrição ao direito de acesso (ou possibilidade de restrição) não assume carácter
absoluto, antes devendo ser objecto de uma adequada ponderação dos interesses
ou valores em confronto - o(s) interesse(s) da(s) empresa(s) e os interesses públicos
relacionados com a transparência da Administração" (Parecer n.° 44/2002)”».
Refere esse acórdão que «Analisada a informação constante das referidas Tabelas,
há que conceder que tal informação pode inscrever-se na previsão constante do
artigo 6º, nº 6, da LADA e no artigo 62º, nº 1, do CPA, pois é susceptível de revelar
segredos comerciais, na medida em que refere margens de negócio respeitantes a
vários serviços, sendo que alguns nem sequer são de serviço universal, revelando,
33

Processo 1161/14.7BELSB.
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com esses dados, não só os custos e receitas da PTC, por serviço, como o nível de
competitividade e evolução dos negócios da PTC, nos anos de 2010 e 2011,
podendo colocar em risco o interesse concorrencial desta perante os restantes
operadores económicos».
Em resposta às observações da RTP refira-se que o facto de determinada matéria
estar a ser discutida em sede judicial não faz com que a informação em discussão
deixe de constituir segredo comercial e passe a ser de natureza pública. Acresce
que a ANACOM apresentou o quadro que se reproduz em baixo relativamente à
ocupação do MUX A.

Referiu-se ainda que “aos operadores de televisão (RTP, SIC e TVI) deve ser
imputada a capacidade que se encontra a ser utilizada por cada um, nos termos dos
contratos de prestação do serviço de TDT celebrados (primeira linha do Quadro
supra). À MEO deve ser imputada a capacidade utilizada para transmitir o sinal da
rede interna de vídeo da Assembleia da República (Canal Parlamento)34, uma vez
que se trata de capacidade que, no âmbito da gestão da capacidade disponível no

O Canal Parlamento passou a ocupar capacidade no MUX A (“limitando-se a PTC a fazer uso de parte da
capacidade que se encontrava livre”) e a MEO passou a ser remunerada por essa ocupação.
34
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MUX A, foi utilizada comercialmente pela MEO, sem prejuízo da natureza do
designado Canal Parlamento”.
Ora, a RTP sabe qual é a capacidade que se encontra a ser utilizada por si própria,
nos termos dos contratos de prestação do serviço de TDT celebrados. Será também
possível estimar facilmente a capacidade que se encontra a ser utilizada pelo Canal
Parlamento, tendo-se já referido que “para poder assegurar a disponibilização do
canal Parlamento necessitaria de atribuir uma capacidade no Mux A não inferior a
1,928 Mbit/s” 35.
Tendo sido dada pela ANACOM a informação relativa à capacidade reservada para
serviços interativos e a capacidade total do MUX A, não será complexo estimar a
capacidade alocada à banda de guarda e tabelas PSI/SI e a restante capacidade,
sabendo-se também que a capacidade que se encontrava reservada para o canal
HD partilhado era de 5,384 Mbps, como consta do DUF ICP-ANACOM n.º 6/2008.
A ANACOM referiu também de forma exaustiva de que forma devia ser imputada a
capacidade no MUX A:
-

“aos operadores de televisão (RTP, SIC e TVI) deve ser imputada a capacidade
que se encontra a ser utilizada por cada um, nos termos dos contratos de
prestação do serviço de TDT celebrados”;

-

“À MEO deve ser imputada a capacidade utilizada para transmitir o sinal da rede
interna de vídeo da Assembleia da República (Canal Parlamento)”;

-

“Em relação à banda de guarda e tabelas PSI/SI, trata-se de capacidade que […]
deve ser imputada aos operadores de televisão (incluindo-se para esta
imputação o designado “5.º canal”)”.

-

“Em relação à capacidade reservada para serviços interativos […] trata-se de
capacidade diretamente imputável aos operadores de televisão”.

Refere ainda a ANACOM que “os custos relativos à capacidade não utilizada no MUX
A (incluindo a do 5.º canal) devem ser partilhados entre a MEO e os
operadores/canais de televisão”, onde a capacidade não utilizada no MUX A é, além
da capacidade reservada para o 5.º canal, a capacidade que estava reservada para
o canal HD partilhado (excluindo a capacidade utilizada no Canal Parlamento).

35

Conforme consulta pública relativa ao futuro da TDT (pág.11).
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Por fim, a ANACOM explicou e quantificou a forma como considerava que “os custos
relativos à capacidade não utilizada no MUX A (incluindo a do 5.º canal) devem ser
partilhados entre a MEO e os operadores/canais de televisão”, entendendo que “o
mais justo e razoável […] é atribuir 2/3 dos custos ao lado da oferta (MEO) e os
restantes 1/3 ao lado da procura (operadores de televisão)”.
Tendo explicado detalhada e fundamentadamente o entendimento quanto à forma
como a capacidade e respetivos custos deviam ser imputados, a estimativa do custo
anual por canal é obtida, conforme explicado no SPD, multiplicando o custo anual
por Mbps estimado para 2013 com base nos resultados do SCA (valor confidencial),
pela capacidade imputada a cada operador/canal de televisão.
Ainda assim, e por forma a aumentar a transparência e informação prestada aos
interessados a ANACOM, na sequência dos comentários recebidos, entende dever
prestar a cada operador de televisão, na decisão final e no presente relatório,
a informação sobre a capacidade que o próprio operador ocupa no MUX A.
Em relação ao comentário do Blogue TDT, refira-se que a divulgação do custo
parcelar36 relativo a programas de subsidiação e de comparticipação, só por si, não
permite extrair quaisquer conclusões sobre a investigação aos custos da TDT ou
sobre se os preços praticados estão, ou não, acima dos custos.
Em todo o caso, releva-se que por deliberação de 4 de setembro de 2013, a
ANACOM aprovou a “Decisão sobre a disponibilização dos elementos apresentados
pela PTC no âmbito da execução dos Programas de Subsidiação e Comparticipação
DTH na TDT” referente ao conjunto de indicadores a divulgar sobre a execução dos
referidos programas no âmbito da TDT. Foi nesse contexto específico que a CADA
emitiu o parecer referido pelo Blogue TDT – Parecer n.º 226/2013, o qual se encontra
disponível no site daquela Comissão37.
Deste modo, e em linha com o já publicado no Relatório de Regulação, Supervisão
e Outras Atividades relativo a 201338, a ANACOM elimina, na decisão final, a
confidencialidade da informação sobre o montante global acumulado
despendido pela MEO com o programa de subsidiação e com o programa de
comparticipação a equipamento TDT complementar, acrescentando-se para o

36

Quer dos valores previstos na proposta quer dos valores efetivamente incorridos.
Disponível em http://www.cada.pt/uploads/Pareceres/2013/226.pdf.
38 Disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1335662#.VkWpV14cO70 (páginas 114 e 115).
37
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efeito uma coluna adicional no Quadro 11 do SPD e nas referências pontualmente
efetuadas no texto do SPD.
Assim, na decisão final elimina-se, de acordo com o atrás explicitado, a
confidencialidade da informação sobre os custos relativos a Programas de
Subsidiação e Comparticipação DTH na TDT e fornece-se a cada operador de
televisão informação sobre a capacidade que o próprio ocupa no MUX A.

Os comentários dos respondentes sobre os aspetos concretos do SPD sobre custos
da TDT serão explanados e apreciados no capítulo seguinte, relativo à apreciação
na especificidade.

3. APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE
Imputação de capacidade
A RTP considera que os valores de ocupação do MUX A imputados a cada operador
de televisão, incluindo a RTP, deveriam ser divulgados para que se possa avaliar se
tal corresponde à realidade.
A SIC considera que estando completamente omissos, entre outros, os dados
relativos à imputação da capacidade dos emissores do MUX A, tal não lhe possibilita
efetuar a respetiva análise.
A TVI relembra que a ANACOM referiu39 que “cada serviço de programas terá afeta
uma capacidade da ordem dos 2,3/2,4 Mbit/s”, e que a MEO referiu40 que “para poder
assegurar a disponibilização do canal Parlamento necessitaria de atribuir uma
capacidade no Mux A não inferior a 1,928 Mbit/s”. Neste contexto, relevando que o
SPD sobre custos da TDT refere41 que “aos operadores de televisão (RTP, SIC e
TVI) deve ser imputada a capacidade que se encontra a ser utilizada por cada um,
nos termos dos contratos de prestação do serviço de TDT celebrados”, a TVI
considera que o custo do serviço TDT prestado pela MEO deverá refletir a

39

No documento da consulta pública relativa ao futuro da televisão digital terrestre, aprovado por deliberação de
4 de abril de 2014.
40 Na consulta pública relativa ao futuro da TDT (pág.11).
41 Na página 8 da versão pública da presente consulta.
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capacidade que se encontra a ser efetivamente utilizada por cada um, ou seja “uma
capacidade da ordem dos 2,3/2,4 Mbit/s”42.
O Blogue TDT refere que os valores cobrados pela MEO refletem a disponibilidade
de espectro não ocupado no MUX A, sendo que tal existe porque foi adotada uma
norma de compressão mais eficiente que permite a difusão de 7 a 9 serviços de
programas de televisão em definição Standard (SD) e porque os três operadores de
televisão não pretenderam beneficiar do ganho de capacidade obtido para
incrementar a sua oferta de programas.
A MEO apresenta duas correções43 à informação sobre a ocupação anteriormente
remetida sobre a ocupação dos emissores do MUX A que se prendem com o áudio44
no caso da RTP e com as tabelas PSI/SI45. Segundo a MEO, o EPG corresponde de
per se a uma tabela PSI/SI, sendo que, quando os contratos com os operadores de
televisão referem uma capacidade46 de 0,4 Mbps afeta ao EPG a mesma inclui as
tabelas PSI/SI, obrigatórias e associadas à sinalização dos canais, pelo que as
tabelas PSI/SI e respetiva capacidade são, as seguintes:
(a)

Tabela EPG, atualmente com um débito de 0,05 Mbps por canal (o Canal
Parlamento não tem EPG), sendo que este valor pode variar em função da
informação que os canais pretendam colocar;

(b)

Tabela PMT com um débito de 0,025 Mbps por canal, incluindo o canal HD
e o Canal Parlamento;

(c)

Tabelas cujo débito está reservado no MUX para a globalidade dos canais,
independentemente do número de canais existentes: ocupam 0,039 Mbps
(tabela PAT com 25 kbps, tabela TDT/DOT com 5 kbps, tabela MIT com 5
kbps, tabela NIT com 2 kbps e tabela SVT com 2 kbps) e abrangem
igualmente o canal HD e o Canal Parlamento.

42

Tal como referiu a ANACOM na consulta pública relativa ao futuro da TDT (pág. 11).
Segundo a MEO, o quadro 1 do SPD não se encontra totalmente correto, porque a ANACOM baseou-se na
informação remetida pela MEO em 29.04.2014, e na informação da proposta variante.
44 Segundo a MEO, no caso da RTP1, RTP2, RTP-A e RTP-M, em vez de 0,096 Mbps para áudio e 0,096 Mbps
para áudio descrição, o que constaria do contrato celebrado com a RTP e implementado é 0,128 Mbps para
áudio e 0,064 Mbps para áudio descrição, sendo que o total se mantém.
45 Program Specific Information/Service Information.
46 Capacidade a partilhar entre a RTP1, RTP2, SIC e TVI.
43
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Acresce, segundo a MEO, que a capacidade para HD continua reservada, estando
a ser transmitido um canal HD a preto.
Em relação à capacidade para serviços interativos, a MEO refere que, tendo
proposto47 uma capacidade de 2 Mbps, os operadores de televisão, na celebração
dos contratos, prescindiram destes serviços interativos. De qualquer forma, a MEO
referiu que na proposta apresentada ao concurso público relativo ao MUX A referiu
que toda a capacidade remanescente seria distribuída pelos serviços ativos em cada
momento.
Adicionalmente a MEO refere que a banda de guarda não tem um valor fixo, ainda
que na proposta47 tenha considerado 3% da capacidade total48, mas pode ser inferior.
A MEO também concorda que o respetivo custo seja partilhado por todos os canais
que ocupam o MUX A (incluindo o Canal Parlamento), na medida em que se deve a
uma limitação técnica pelo facto de o MUX não permitir a utilização integral da largura
de banda prevista na norma.
Assim, em vez de a ocupação do MUX A corresponder às tabelas apresentadas no
SPD sobre custos da TDT49:
Tabela 1. Ocupação do MUX A no Continente identificada pela ANACOM no SPD

[IIC]
Capacidade no Continente (Mbps)
Ocupação dos
emissores do MUX
A

Afeta aos canais
Vídeo
(médio)

Áudio

Áudio
Descrição

Teletexto

EPG

Tabela
PSI

Serviços
Interativos

Banda
de
guarda

Restante

Total

RTP1
RTP2
RTP-A/RTP-M
SIC
TVI
Reservada 5.º Canal
Canal Parlamento
Restante
Total

[FIC]

47

Aquando da candidatura, capítulo II do Plano Técnico.
Ou seja, uma banda de guarda de 0,510 Mbps no Continente e de 0,620 Mbps nas Regiões Autónomas.
49 Com formato distinto do apresentado pela ANACOM mas com valores equivalentes aos apresentados no
Quadro 1 do SPD.
48

– VERSÃO PÚBLICA –

23/67

Tabela 2. Ocupação do MUX A nas Regiões Autónomas identificada pela ANACOM no SPD

[IIC]
Capacidade na RA dos Açores/RA da Madeira (Mbps)
Ocupação dos
emissores do MUX
A

Afeta aos canais
Vídeo
(médio)

Áudio

Áudio
Descrição

Teletexto

EPG

Tabela
PSI

Serviços
Interativos

Banda
de
guarda

Restante

RTP1
RTP2
RTP-A/RTP-M
SIC
TVI
Reservada 5.º Canal
Canal Parlamento
Restante
Total

[FIC]
a MEO defende que deverão ser consideradas as seguintes:
Tabela 3. Ocupação do MUX A no Continente proposta pela MEO

[IIC]
Capacidade no Continente (Mbps)
Ocupação dos
emissores do MUX
A

Afeta aos canais
Vídeo
(médio)

Áudio

Áudio
Descrição

Teletexto

Tabela
EPG
(médio)

Tabela
PSI – por
canal

Tabela
PSI - fixo

Restante,
incluindo
banda de
guarda

Total

RTP1
RTP2
RTP-A/RTP-M
SIC
TVI
Reservada 5.º Canal
Canal Parlamento
Canal HD
Restante
Total

[FIC]
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Total

Tabela 4. Ocupação do MUX A nas Regiões Autónomas proposta pela MEO

[IIC]
Capacidade na RA dos Açores/RA da Madeira (Mbps)
Ocupação dos
emissores do MUX
A

Afeta aos canais
Vídeo
(médio)

Áudio

Áudio
Descrição

Teletexto

Tabela
EPG
(médio)

Tabela
PSI – por
canal

Tabela
PSI - fixo

Restante,
incluindo
banda de
guarda

Total

RTP1
RTP2
RTP-A/RTP-M
SIC
TVI
Reservada 5.º Canal
Canal Parlamento
Canal HD
Restante
Total

[FIC]
Entendimento da ANACOM
Quanto à não divulgação pública, alegada pela RTP, SIC e TVI, da informação sobre
a ocupação do MUX A remete-se para o entendimento anterior relativo ao segredo
de negócio da MEO.
Não obstante essa informação não estar acessível, mais relevante que os valores
quantitativos (embora, naturalmente, estes tenham impacto na avaliação do preço),
é o entendimento exposto sobre a forma como a capacidade deve ser imputada.
O entendimento da TVI não se encontra correto. De facto, o que se refere no SPD
(e que se sintetizou na secção anterior) é que:
-

“aos operadores de televisão (RTP, SIC e TVI) deve ser imputada a capacidade
que se encontra a ser utilizada por cada um, nos termos dos contratos de
prestação do serviço de TDT celebrados”;

-

“À MEO deve ser imputada a capacidade utilizada para transmitir o sinal da rede
interna de vídeo da Assembleia da República (Canal Parlamento)”;

-

“Em relação à banda de guarda e tabelas PSI/SI, trata-se de capacidade que […]
deve ser imputada aos operadores de televisão (incluindo-se para esta
imputação o designado “5.º canal”)”.

-

“Em relação à capacidade reservada para serviços interativos […] trata-se de
capacidade diretamente imputável aos operadores de televisão”.
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-

“os custos relativos à capacidade não utilizada no MUX A (incluindo a do 5.º
canal) devem ser partilhados entre a MEO e os operadores/canais de televisão”.

Assim, o mencionado pela TVI (que “cada serviço de programas terá afeta uma
capacidade da ordem dos 2,3/2,4 Mbit/s”), sendo correto em relação ao primeiro item
acima indicado, não traduz completamente o entendimento da ANACOM. Ou seja, a
conclusão da TVI de que o custo do serviço TDT prestado pela MEO deverá refletir
a capacidade que se encontra a ser efetivamente utilizada por cada um, ou seja “uma
capacidade da ordem dos 2,3/2,4 Mbit/s”, é uma conclusão parcelar, faltando ter em
conta a capacidade associada à banda de guarda e tabelas PSI/SI e a capacidade
reservada para serviços interativos, a qual se entendeu dever ser também imputada
aos operadores de televisão, pelos motivos explicitados no SPD.
Faltará também ter em conta a forma de imputação dos custos relativos à capacidade
não utilizada no MUX A (incluindo a do 5.º canal) que, no entender da MEO, devem
ser atribuídos aos utilizadores da plataforma (na proporção da capacidade utilizada,
onde se inclui o Canal Parlamento), no entender dos operadores de televisão devem
ser imputados totalmente à MEO e, no entendimento exposto no SPD, 2/3 dos custos
devem ser atribuídos à MEO e 1/3 dos custos devem ser atribuídos aos operadores
de televisão. Esta matéria é, contudo, analisada na secção seguinte.
Não obstante os valores de capacidade imputada a cada operador de televisão não
serem divulgados publicamente, confirma-se que os mesmos estão dentro do
intervalo referido pela TVI.
Registam-se e aceitam-se as correções efetuadas pela MEO relativamente:
(a) à ocupação dos emissores do MUX A que se prendem com o áudio da RTP (que
não tem qualquer impacto no valor total de capacidade ocupado pela RTP);
(b) à capacidade alocada à tabela EPG e às tabelas PSI/SI;
(c) à capacidade atualmente utilizada na banda de guarda.
Quanto à clarificação agora efetuada pela MEO em relação à capacidade para
serviços interativos não pode a ANACOM deixar de expressar a sua surpresa.
Com efeito, em 11.09.201250 (ou seja, em momento posterior ao switch off e à
celebração dos contratos de prestação do serviço de TDT com a TVI e a SIC e em

50

Carta da então PTC com ref.ª 20301714.
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momento anterior ao início das emissões do Canal Parlamento na TDT), a MEO
dirigiu à ANACOM um pedido de autorização para utilizar a capacidade suplementar
prevista no DUF ICP-ANACOM 6/2008 para disponibilização de serviços interativos,
para disponibilização dos trabalhos parlamentares através da TDT. Ora, tal pedido
de autorização só pode ser entendido pelo facto de a MEO estar adstrita a uma
obrigação de reserva de capacidade prevista no DUF para um determinado fim, por
remissão para a proposta apresentada a concurso, pelo que a utilização da referida
capacidade para outro fim carecia de um ato prévio de alteração do DUF, da
competência da ANACOM, libertando a empresa, total ou parcialmente, dessa
obrigação. Não invocou na altura a MEO – e já o podia ter feito – o facto, que agora
vem referir, de que os operadores de televisão, na celebração dos contratos,
prescindiram destes serviços interativos.
É neste contexto, que no SPD a ANACOM expressou o seguinte entendimento:
Em relação à capacidade reservada para serviços interativos nota-se que, apesar de
não estar especificamente prevista nos contratos celebrados entre a MEO e os
operadores de televisão, nos termos do DUF n.º 6/2008, a “PTC deve também
assegurar, se, e quando requerida pelos operadores de televisão cujos serviços de
programas televisivos são especificados no n.º 1 [i.e., RTP1, RTP2, SIC, TVI, RTP
Açores, RTP Madeira e 5.º canal] e relativamente a estes mesmos, capacidade
suplementar para [...] outros eventuais serviços interactivos”. Ou seja, trata-se de
capacidade que, atualmente está reservada pela MEO, e como tal se deve manter a não ser que o DUF n.º 6/2008 seja alterado -, não podendo aquela empresa dispor
da mesma para suportar quaisquer outros serviços.
Retomando, a ANACOM em resposta ao pedido de autorização da MEO51,
considerando, em síntese, que:
(a) nos termos do DUF a MEO estava obrigada à reserva de capacidade para a
transmissão digital em alta definição (partilhada) até ao fecho da radiodifusão
televisiva analógica;
(b) o switch off havia ocorrido em 26 de abril de 2012;
(c) a capacidade para as emissões (partilhadas) em alta definição excedia a que a
MEO pretendia alocar ao Canal Parlamento; e

51

Ofício ANACOM-S070181/2012, de 08.10.2012.
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(d) a utilização dessa capacidade não teria impacto nos termos do DUF, o qual já
acomodava essa possibilidade, ao contrário da solução de utilização da
capacidade suplementar para disponibilização de serviços interativos que teria
impacto nas obrigações previstas no DUF, por remissão para os compromissos
assumidos na proposta, e como tal impactaria potencialmente em todos os
operadores de televisão
solicitou que a empresa esclarecesse a motivação de não considerar a hipótese de
utilizar a anterior reserva de capacidade do canal partilhado em HD para a
transmissão do Canal Parlamento.
A MEO não respondeu diretamente a este pedido da ANACOM e, em 21.12.2012,
comunicou que iria iniciar as emissões do Canal Parlamento no início de 2013,
informando (apenas) que tais emissões iriam ser realizadas com utilização da
capacidade de espectro disponível e não utilizada no âmbito do DUF ICP-ANACOM
6/2008 – o que era consentâneo com a utilização da capacidade anteriormente
reservada para o canal partilhado em HD.
Como é sabido, não foi assim efetuada qualquer alteração ao DUF quanto a esta
condição, mantendo-se inalterada a reserva nos termos estabelecidos (“se, e quando
requerida pelos operadores de televisão”), não se podendo inferir dos contratos (por
omissão) que os operadores de televisão prescindiram definitivamente destes
serviços interativos.
Concluindo, não obstante o DUF poder vir a ser futuramente alterado nos termos
legalmente previstos (vd. artigo 20.º da LCE), a ANACOM mantém o seu
entendimento nesta matéria, baseado no que decorre do DUF em vigor.
Assim, em termos de imputação de capacidade, temos:
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Tabela 5. Ocupação do MUX A no Continente

[IIC]
C a pa c ida de no C o nt ine nt e ( M bps )
A f e t a a o s c a na is

O c upa ç ã o do s
e m is s o re s do M UX A
V í de o
( m é dio )

-

Á udio

Á udio
D e s c riç ã o

-

-

T a be la P S I
– po r c a na l

T a be la P S I f ixo

R e s t a nt e ,
inc luindo
ba nda de
gua rda

T o tal

T e le t e xt o

T a be la E P G
( m é dio )

-

-

-

-

-

2 ,0 0 0

RTP 1
RTP 2
RTP -A /RTP -M
SIC
TVI
Reservada 5.º Canal
Canal P arlamento
Serviço s Interativo s
Restante
T o tal

19 ,9 10

[FIC]
Tabela 6. Ocupação do MUX A nas Regiões Autónomas

[IIC]
C a pa c ida de na R A do s A ç o re s / R A da M a de ira ( M bps )
O c upa ç ã o do s
e m is s o re s do M UX
A

A f e t a a o s c a na is
V í de o
( m é dio )

Á udio

Á udio
D e s c riç ã o

T e le t e xt o

T a be la
EP G
( m é dio )

-

-

-

-

-

R e s t a nt e ,
inc luindo
T a be la P S I T a be la P S I - ba nda de
– po r c a na l
f ixo
gua rda

T o tal

RTP 1
RTP 2
RTP -A /RTP -M
SIC
TVI
Reservada 5.º Canal
Canal P arlamento
Serviço s Interativo s

-

-

-

2 ,0 0 0

Restante
T o tal

2 2 ,12 0

[FIC]
Todas as correções e clarificações relacionadas com a ocupação da
capacidade dos emissores do MUX A serão tidas em conta na decisão final,
incluindo as alterações nos resultados decorrentes das referidas correções de
capacidade, sem prejuízo para o entendimento supra sobre a capacidade reservada
para serviços interativos.
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Imputação dos custos referentes à capacidade não ocupada
A RTP discorda da partilha dos custos relativos à capacidade não utilizada, da qual
não beneficia, o que seria uma alteração administrativa sui generis do objeto
contratual definido entre a MEO e os operadores de televisão, passando os
operadores de televisão a pagar a TDT e 1/3 de um serviço inexistente.
Para a RTP a ANACOM parece esquecer que o preço é o correspetivo da prestação
do serviço, que tem como referência obrigatória a capacidade efetivamente ocupada
no MUX A por cada serviço de programas televisivo. Segundo a RTP, o SPD sobre
custos da TDT considera que a RTP deveria suportar em 16,6%52 os encargos
relativos ao espaço não utilizado no MUX A, o que significaria assumir um risco pela
exploração de um MUX que a RTP não pode explorar nem gerir, pelo que questiona
a fundamentação legal e económica para a partilha do risco do negócio e qual seria
o custo sem essa partilha53, considerando inaceitável que os clientes (da TDT)
partilhem os riscos de um negócio de interesse público54.
A SIC discorda da alocação dos custos relativos à capacidade não utilizada do MUX
A, que terá fundamentado a inexistência de preços excessivos da TDT face aos
custos, e lamenta que a ANACOM não exprima a mesma preocupação com a
rentabilidade e sustentabilidade dos operadores de televisão, tendo em conta os
custos que estes suportam com a TDT55. Segundo a SIC, a partilha de custos
relativos à capacidade não utilizada no MUX A imputa indevidamente aos operadores
de televisão a responsabilidade por um sobredimensionamento da capacidade da
rede de TDT da MEO, que não seria imputável aos operadores de televisão, sendo
a SIC alheia à extinção do concurso para licenciamento do 5.º canal.
A SIC considera ainda que o critério de repartição dos custos de 2/3 para a MEO e
1/3 para os operadores de televisão equivale a estes financiarem a operação da rede
de TDT da MEO, pelo que a “ineficiência” na utilização da capacidade associada ao
MUX A remeteria mais para uma regulação das condições de utilização das

52

Sem contar com a RTP-Açores e RTP-Madeira.
E questiona também se haveria um aumento dos preços praticados se um dos atuais serviços de programas
de televisão deixasse de ser emitido.
54 Interesse público que, segundo a RTP, está associado à prestação e desenvolvimento de serviços de
comunicação social audiovisual, essenciais à consolidação da democracia.
55 Preocupação que, segundo a RTP, a ANACOM exprime em relação à rentabilidade e sustentabilidade da rede
de TDT.
53
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frequências atribuídas56 do que para uma injustificada repartição de custos entre a
MEO e os operadores de televisão. Neste contexto, para a SIC não é concebível que
a solução “mais eficiente” passe por repercutir, sobre os operadores de televisão,
custos para os quais não contribuem e que não têm como contrapartida a prestação
de qualquer serviço e que terá sido a razão para se concluir pela inexistência de
preços excessivos. Assim, defende a SIC que o critério de imputação de custos pela
capacidade não utilizada do MUX A é inaceitável, dado que eliminaria da MEO o
risco do negócio da TDT, transferindo-o injustificadamente para os operadores de
televisão, sendo imperativo, no entender da SIC, que o mesmo seja abandonado,
refazendo-se a análise e reformulando-se a decisão.
A TVI discorda da alocação aos operadores de televisão de 1/3 dos custos da
capacidade não utilizada no MUX A, incluindo a do 5.º canal, tendo manifestado
perplexidade com várias afirmações57 constantes do SPD sobre custos da TDT e
considera que tal partilha de custos não tem sustento legal58 e colide com os termos
do contrato de prestação do serviço de TDT celebrado com a MEO.
A TVI, no que se refere à capacidade reservada para o 5.º canal, defende que a MEO
estava ciente do risco empresarial do seu não lançamento já que na proposta
submetida ao concurso público identificou como fator de sucesso o lançamento
daquele canal. A TVI considera assim que os operadores de televisão, na qualidade
de clientes do serviço de TDT prestado pela MEO, não podem ser
coresponsabilizados e, consequentemente, prejudicados, pelo risco empresarial
subjacente à exploração comercial do MUX A, o qual deve, no seu entender, ser
assumido pela MEO.

A SIC relevou que a MEO, na consulta sobre o futuro da TDT, referiu que “enquanto operador atual da rede
TDT associada ao MUX A, a MEO considera, como tem sido por diversas vezes referido, que as entidades
competentes devem atuar no sentido de ser definida uma solução mais eficiente no que respeita a utilização da
capacidade total do MUX A”.
57 “Desta ponderação de argumentos e objetivos, considera-se que os custos relativos à capacidade não utilizada
no MUX A (incluindo a do 5.º canal) devem ser partilhados entre a MEO e os operadores/canais de televisão”;
“(…) entende-se que o mais justo e razoável (…), é atribuir 2/3 dos custos ao lado da oferta (MEO) e os restantes
1/3 ao lado da procura (operadores de televisão)”;
“Na prática, tal equivale a imputar a cada operador/canal de televisão atualmente a operar na TDT entre 6,7% e
8,3% da capacidade não utilizada, imputando os restantes 2/3 dessa capacidade à MEO”.
58 A TVI referiu que no concurso da TDT não se previu que os operadores de televisão tivessem que suportar
custos relativos à capacidade não utilizada no MUX A, incluindo a do 5.º canal, e que, nos termos do contrato de
prestação do serviço TDT celebrado com a MEO, o preço devido pela TVI foi definido tendo por pressuposto a
ocupação do MUX A nos termos indicados no ‘Plano de Ocupação’, incluso no Anexo II (Rede Digital Terrestre),
não existindo qualquer referência à eventualidade da TVI ter que suportar o custo associado à capacidade não
utilizada no MUX A.
56
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O Blogue TDT considera que os operadores de televisão já saberiam à partida que
a não utilização da capacidade total do MUX A iria afetar a rentabilidade do modelo
referente à TDT, inviabilizando um preço por Mbps mais reduzido e que não querem59
aumentar a sua oferta na TDT60, pelo que considera apropriada a imputação aos
operadores de televisão de 1/3 dos custos associados à capacidade não utilizada no
MUX A.
A DECO refere que a não ocupação da capacidade livre no MUX A deve-se à
anulação do concurso para o 5.º Canal, pela Entidade Reguladora para a
Comunicação Social (ERC), situação a que os operadores são alheios, pelo que não
faria sentido serem onerados pelos custos da capacidade não utilizada.
A MEO considera que a abordagem relativa à imputação dos custos da capacidade
reservada mas não utilizada no MUX A é surpreendente, sendo insondáveis os
fundamentos de se alocar 2/3 dos custos ao lado da oferta e 1/3 ao lado da procura
e, admitindo não se tratar de uma alocação arbitrária, questiona se a chave de
alocação 2/3 – 1/3 seria mais “justa e razoável” do que 3/4 – 1/4, 3/5 – 2/5 ou outra.
Em relação aos fundamentos invocados pela ANACOM para o critério de alocação
dos custos, a MEO afirma-se também surpreendida, referindo-se especificamente
aos argumentos de que (a) a MEO “deveria ter tido em conta” o risco de o 5.º canal
não vir a existir e que (b) “numa ótica de eficiência na utilização do espectro”, a MEO
“deverá procurar maximizar a utilização do espectro disponível no MUX A”.
Em relação à imputação a si do custo com o 5.º canal, a MEO defende que se está
perante um pressuposto da atividade e não um risco do negócio, já que a inexistência
do 5.º canal estaria fora do projeto tal como foi configurado no concurso público
relativo ao MUX A. Em relação ao argumento de que “deverá procurar maximizar a
utilização do espectro disponível no MUX A”, a MEO argumenta que, volvidos mais
de 7 anos, continua forçada a reservar capacidade não utilizada para um 5.º canal

59

Tendo mencionado que apenas a RTP requereu autorização à ERC para a difusão da RTP Memória e da RTP
Informação na TDT, faltando decisão política para que tal se concretize.
60 Citando o seguinte excerto do SPD: “a interpretação vigente da ERC é no sentido de ser admissível a
transmissão no MUX A de canais do operador público de televisão que não se encontram atualmente a ser
difundidos nessa plataforma (já que entende a ERC que os contratos de concessão do serviço público constituem
título bastante para o transporte e difusão desses serviços de programas na rede de TDT), e, por outro lado,
nada impede operadores de outros canais que pretendam ser difundidos no MUX A de procederem às diligências
necessárias para o efeito junto da ANACOM e/ou ERC”.
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que não sabe se irá existir e que ainda não foi liberta da obrigação de reservar
capacidade para o canal HD partilhado.
A MEO refere ainda que no documento da consulta pública sobre o Futuro da TDT a
ANACOM, depois de explicar a importância, para a formação do preço do serviço de
TDT, da questão do risco associado à não ocupação da capacidade total prevista
aquando da elaboração da proposta indica que se verificam três opções no contexto
do eventual surgimento de um MUX B: (a) risco nulo para o concorrente, (b) risco
total para o concorrente e (c) risco partilhado.
Nesse documento a ANACOM definiu do seguinte modo a situação de “risco total
para o concorrente”: “cada operador incorre num preço correspondente apenas à
capacidade que efetivamente ocupa, sendo que se houver capacidade não ocupada,
os custos decorrentes dessa situação são imputados ao concorrente”.
Segundo a MEO é justamente isso que se passa atualmente (e, no seu entender,
não devia ser assim), uma vez que é a MEO que, de forma injusta, inesperada e
prolongada no tempo, tem suportado sempre a integralidade dos custos associados
à capacidade não ocupada (mas reservada), apesar de não estar nas suas mãos
adotar qualquer medida que promova uma maior ocupação do espectro não utilizado.
Ou seja, segundo a MEO, verifica-se uma situação de capacidade excedentária
forçada e não remunerada.
A MEO refere ainda que os operadores de televisão não estão a suportar quaisquer
custos associados à capacidade não utilizada, embora sejam os principais
beneficiários dessa não ocupação.
Neste contexto, defende a MEO que, no contexto atual, para efeito da verificação da
orientação dos atuais preços para os custos, deve alocar-se aos utilizadores da
plataforma a integralidade dos custos relativos à capacidade disponível no MUX A,
tendo proposto o modelo de imputação de capacidade disponível no MUX A que se
descreve de seguida.
Modelo de imputação de capacidade disponível no MUX A proposto pela MEO

Partindo da ocupação do MUX A proposta pela MEO – vide Tabela 3 e Tabela 4 – a
MEO entende que o exercício que se poderia efetuar consiste em distribuir, numa
primeira instância, a capacidade reservada para o canal HD (com exceção dos 0,006
Mbps no Continente e dos 0,005 Mbps nas Regiões Autónomas da quota-parte dos
0,039 Mbps das tabelas PSI) pelos canais que iriam usufruir da mesma (i.e. para os
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canais para os quais tal capacidade foi prevista aquando do dimensionamento do
MUX), a saber, a RTP1, RTP2, SIC, TVI e 5.º Canal61, conforme tabelas seguintes:
Tabela 7. Ocupação do MUX A no Continente proposta pela MEO com distribuição da capacidade do canal
HD pela RTP1, RTP2, SIC, TVI e 5.º Canal

[IIC]
Capacidade no Continente (Mbps)
Ocupação dos
emissores do MUX
A

Afeta aos canais
Vídeo
(médio)

Áudio

Áudio
Descrição

Teletexto

Tabela
EPG
(médio)

Tabela
PSI – por
canal

Tabela
PSI - fixo

Canal HD
distribuída

Restante,
incluindo
banda de
guarda

Total

RTP1
RTP2
RTP-A/RTP-M
SIC
TVI
Reservada 5.º Canal
Canal Parlamento
Restante
Total

[FIC]
Tabela 8. Ocupação do MUX A nas Regiões Autónomas proposta pela MEO com distribuição da
capacidade do canal HD pela RTP1, RTP2, SIC, TVI e 5.º Canal

[IIC]
Capacidade na RA dos Açores / RA da Madeira (Mbps)
Ocupação dos
emissores do MUX
A

Afeta aos canais
Vídeo
(médio)

Áudio

Áudio
Descrição

Teletexto

Tabela
EPG
(médio)

Tabela
PSI – por
canal

Tabela
PSI - fixo

Canal HD
distribuída

Restante,
incluindo
banda de
guarda

Total

RTP1
RTP2
RTP-A/RTP-M
SIC
TVI
Reservada 5.º Canal
Canal Parlamento
Restante
Total

[FIC]
De seguida, segundo a proposta da MEO, a restante capacidade (onde se inclui a
banda de guarda) deverá ser distribuída por todos os canais que teoricamente
ocupariam o MUX A (incluindo o 5.º canal e o Canal Parlamento), com base na
ocupação afeta a cada um mediante as tabelas apresentadas no ponto anterior e em
61

Reitera a MEO que só instalou emissores com cerca de 5,5 Mbps de capacidade adicional para o canal HD
pelo facto de a tal ter sido obrigada nos termos da RCM 12/2008, das peças do concurso e, posteriormente, do
DUF atribuído.
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conformidade com a metodologia de um modelo de custeio FDC. Obtém-se as
ocupações das tabelas seguintes, onde a MEO passaria a deter 0,066 Mbps/0,044
Mbps de capacidade adicional no Continente/Regiões Autónomas para utilização
para outros fins:
Tabela 9. Ocupação do MUX A no Continente proposta pela MEO com distribuição da capacidade do canal
HD e da restante capacidade pela RTP1, RTP2, SIC, TVI, 5.º Canal e Canal Parlamento

[IIC]
Capacidade no Continente (Mbps)
Ocupação dos
emissores do MUX
A

Afeta aos canais
Vídeo
(médio)

Áudio

Áudio
Descrição

Teletexto

Tabela
EPG
(médio)

Tabela
PSI – por
canal

Tabela
PSI - fixo

Canal HD
distribuída

Restante
distribuída

Total

RTP1
RTP2
RTP-A/RTP-M
SIC
TVI
Reservada 5.º Canal
MEO (inclui Canal
Parlamento)
Total

[FIC]
Tabela 10. Ocupação do MUX A nas Regiões Autónomas proposta pela MEO com distribuição da
capacidade do canal HD e da restante capacidade pela RTP1, RTP2, SIC, TVI, 5.º Canal e Canal Parlamento

[IIC]
Capacidade na RA dos Açores / RA da Madeira (Mbps)
Ocupação dos
emissores do MUX
A

Afeta aos canais
Vídeo
(médio)

Áudio

Áudio
Descrição

Teletexto

Tabela
EPG
(médio)

Tabela
PSI – por
canal

Tabela
PSI - fixo

Canal HD
distribuída

Restante
distribuída

Total

RTP1
RTP2
RTP-A/RTP-M
SIC
TVI
Reservada 5.º Canal
MEO (inclui Canal
Parlamento)
Total

[FIC]
Por último, segundo o modelo da MEO, a capacidade reservada para o 5.º canal
(com exceção dos 0,007 Mbps no Continente e dos 0,006 Mbps nas Regiões
Autónomas da quota-parte dos 0,039 Mbps das tabelas PSI) deve ser distribuída
pelos canais que efetivamente ocupam o MUX A e pela própria MEO (onde se inclui
o Canal Parlamento e a capacidade adicional de 0,066 Mbps/0,044 Mbps no
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Continente/Regiões Autónomas passível de utilização para outros fins)62, o que
resulta na seguinte imputação final da capacidade disponível no MUX A:
Tabela 11. Ocupação do MUX A no Continente proposta pela MEO com distribuição da capacidade do
canal HD, do 5.º Canal e da restante capacidade pela RTP1, RTP2, SIC, TVI e Canal Parlamento

[IIC]
Capacidade no Continente (Mbps)
Ocupação dos
emissores do
MUX A

Afeta aos canais
Vídeo
(médio)

Áudio

Áudio
Descrição

Teletexto

Tabela
EPG
(médio)

Tabela
PSI – por
canal

Tabela
PSI - fixo

Canal HD
distribuída

Restante
distribuída

5.º Canal
distribuída

Total

RTP1
RTP2
RTP-A/RTP-M
SIC
TVI
MEO (inclui Canal
Parlamento)
Total

[FIC]
Tabela 12. Ocupação do MUX A nas Regiões Autónomas proposta pela MEO com distribuição da
capacidade do canal HD, do 5.º Canal e da restante capacidade pela RTP1, RTP2, SIC, TVI e Canal
Parlamento

[IIC]
Capacidade na RA dos Açores / RA da Madeira (Mbps)
Ocupação dos
emissores do
MUX A

Afeta aos canais
Vídeo
(médio)

Áudio

Áudio
Descrição

Teletexto

Tabela
EPG
(médio)

Tabela
PSI – por
canal

Tabela
PSI - fixo

Canal HD
distribuída

Restante
distribuída

5.º Canal
distribuída

RTP1
RTP2
RTP-A/RTP-M
SIC
TVI
MEO (inclui Canal
Parlamento)
Total

[FIC]
Entendimento da ANACOM
Sintetizam-se e responde-se de seguida os comentários dos operadores de televisão
em relação à discordância sobre a partilha dos custos relativos à capacidade não
utilizada:
(a) Os operadores de televisão não beneficiam da capacidade não utilizada,
passando a suportar 1/3 dos custos de um serviço inexistente (encargos
62

Ainda que, no entender da MEO, seja discutível se a capacidade do 5.º canal não deveria ser distribuída
exclusivamente pelos canais que beneficiam da sua não existência, ou seja, a RTP, a SIC e a TVI.
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Total

relativos a essa capacidade não utilizada no MUX A), devendo apenas
incorrer no custo correspondente à capacidade efetivamente ocupada no
MUX A por cada serviço de programas televisivo.
De facto, os operadores de televisão não beneficiam da capacidade não utilizada
no MUX A. Contudo, conforme explanado extensivamente no SPD, a MEO
também não beneficia dessa capacidade por razões que a ultrapassam em certa
medida, sendo portanto legítimo proceder a alguma repartição do custo da
capacidade não utilizada no MUX A entre a MEO e os operadores de televisão.
Ainda assim, nos termos do SPD alocou-se a cada canal de televisão um custo
relativo à capacidade não utilizada doze vezes inferior ao alocado à MEO63.
(b) A partilha dos custos relativos à capacidade não utilizada significaria o
assumir de um risco pela exploração de um MUX que os operadores de
televisão não podem explorar nem gerir, imputando-lhes indevidamente a
responsabilidade por um sobredimensionamento da capacidade da rede de
TDT da MEO, sendo os operadores de televisão alheios à extinção do
concurso para licenciamento do 5.º canal.
Conforme referido no SPD, a exploração do MUX A está sujeita a um fator de
risco empresarial e os concorrentes (i.e., a MEO) não podiam deixar de aceitar
o risco decorrente de eventos futuros ou incertos, sendo que no que se refere ao
5.º canal, a MEO estava ciente do risco do seu não lançamento.
A MEO é, contudo, alheia à extinção do procedimento relativo ao licenciamento
do 5.º canal, continuando obrigada a reservar capacidade na rede de TDT,
encontrando-se agora a solução desta questão dependente de uma decisão do
Governo e, portanto, inteiramente fora do controlo da MEO.
Não se trata assim de um sobredimensionamento da capacidade da rede de TDT
da responsabilidade da MEO, uma vez que o dimensionamento da rede teve em
conta o estabelecido no Regulamento do Concurso relativo ao MUX A.
Nesse dimensionamento, além da capacidade reservada para o 5.º canal, foi
também considerada a capacidade para serviços interativos e a capacidade para
o canal HD partilhado, que os operadores de televisão, por opção, nunca
chegaram a utilizar. Sobre a capacidade para serviços interativos e para o Canal
63

Tendo por referência os canais no Continente, ou quinze vezes inferior, no caso dos canais nas Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira.
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HD partilhado, não houve qualquer comentário específico da parte dos
operadores de televisão, bem como da parte da DECO.
E, tal como referido no SPD, embora tecnicamente exista capacidade disponível,
a realidade presente de divergências de interpretações das regras aplicáveis, a
realização de uma consulta pública neste âmbito e as preocupações
concorrenciais associadas à decisão unilateral da MEO de contratar a utilização
dessa capacidade com qualquer um dos potenciais operadores, faz com que, na
prática, a utilização dessa capacidade esteja, hoje, também dependente de uma
opção política.
(c) A alocação da capacidade não ocupada no MUX A seria uma alteração
administrativa sui generis do objeto contratual definido entre a MEO e os
operadores de televisão (no concurso da TDT não se previu que os
operadores de televisão tivessem que suportar custos relativos à
capacidade não utilizada no MUX A), não tendo sustento legal, ao que
acresce o facto de, no contrato de prestação do serviço TDT celebrado com
a MEO, o preço ter sido definido tendo por pressuposto a ocupação do MUX
A nos termos indicados no ‘Plano de Ocupação’, não existindo qualquer
referência à eventualidade de os operadores de televisão terem que
suportar o custo associado à capacidade não utilizada no MUX A.
Conforme Parecer dos Professores Doutores Eduardo Paz Ferreira e Miguel
Ferro, emitido a 10 de março de 2015, na sequência de consulta da ANACOM,
“Ao intervir nos preços dos serviços de TDT ao abrigo do artigo 43.°, n.º 3 da
LCE, ou na sequência de um processo de análise de mercado, o ICP-ANACOM
deixa de estar vinculado aos parâmetros de custos e preços definidos no DUF
n.º 6/2008 ou, por remissão, na proposta da PTC apresentada ao respetivo
concurso público, passando a pautar a sua atuação pelas normas e princípios
definidos na lei para o tipo concreto de intervenção, para a sua atuação no
âmbito da LCE e para a atuação das autoridades administrativas em geral”.
Ou seja, tendo sido solicitada pelos operadores de televisão a intervenção da
ANACOM e a aplicação do princípio da orientação dos preços para os custos,
esta intervenção deverá ter em conta a situação atual e os custos efetivamente
incorridos pela MEO, e não a situação que constava da proposta da MEO
apresentada ao concurso público relativo ao MUX A.
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Ainda assim, mesmo não sendo relevante no âmbito do presente procedimento,
refira-se que o preço constante dessa proposta tinha como pressuposto a
ocupação total do MUX A, incluindo a capacidade ocupada pelo designado 5.º
Canal. Ou seja, previa que a capacidade associada ao canal HD partilhado fosse
utilizada pelos operadores de televisão e que a capacidade associada aos
serviços interativos fosse também reservada para utilização pelos operadores de
televisão, se e quando os operadores o requeressem (o que até à data não se
verificou).
(d) O critério de imputação de custos pela capacidade não utilizada do MUX A
é inaceitável, dado que eliminaria da MEO o risco do negócio da TDT,
transferindo-o injustificadamente para os operadores de televisão.
Como se referiu atrás, a imputação de custos pela capacidade não utilizada do
MUX A que se propõe no SPD, atentos os princípios da equidade e da
proporcionalidade, não eliminaria da MEO o risco do negócio da TDT. Aliás, é
sobre a MEO que se propõe imputar a maior parcela destes custos: 2/3 à MEO
e 1/12 a cada canal de televisão no Continente (ou 1/15 nas Regiões Autónomas
dos Açores e da Madeira).
(e) Deve atuar-se ao nível das condições de utilização das frequências
atribuídas (i.e., definida uma solução mais eficiente no que respeita a
utilização da capacidade total do MUX A) em vez de se proceder a uma
injustificada repartição de custos entre a MEO e os operadores de
televisão.
Esta é, obviamente, a solução mais eficiente e racional para todos os
intervenientes neste mercado.
Trata-se, contudo, de uma solução que extravasa atualmente a exclusiva
competência da ANACOM. Tal como referido no SPD, embora tecnicamente
exista capacidade disponível, a realidade presente de divergências de
interpretações das regras aplicáveis, a realização de uma consulta pública neste
âmbito e as preocupações concorrenciais associadas à decisão unilateral da
MEO de contratar a utilização dessa capacidade com qualquer um dos potenciais
operadores, faz com que, na prática, a utilização dessa capacidade esteja, hoje,
também dependente de uma opção política.
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Assim, enquanto a ocupação do MUX A não for maximizada, há que definir a
quem deve ser imputado o custo da capacidade não ocupada neste MUX.
(f) A ANACOM não exprime a mesma preocupação (que exprimiu em relação
à rentabilidade e sustentabilidade da rede de TDT) com a rentabilidade e
sustentabilidade dos operadores de televisão, tendo em conta os custos
que estes suportam com a TDT.
A este respeito, refira-se que, tendo em conta o custo de 2013, o serviço de TDT
prestado pela MEO é deficitário.
Uma imputação ainda mais elevada dos custos da capacidade não utilizada à
MEO, defendida pelos operadores de televisão (que defendem, no limite, o
suporte pela MEO de todos os custos da capacidade não ocupada) resultaria
numa margem ainda mais negativa, tornando o produto ainda mais deficitário.
Neste contexto, numa ótica de orientação dos preços para os custos a ANACOM
não poderá deixar de manifestar preocupação com a rentabilidade e
sustentabilidade da rede de TDT.
Em termos comparativos, os operadores de televisão (com exceção da TVI que
tinha uma rede própria e recorria apenas pontualmente à MEO) viram os custos
com o transporte e difusão do sinal dos seus serviços de programas diminuir face
ao custo em que incorriam, por exemplo, em 2010, com o serviço de Televisão
Analógica Terrestre (TAT).
Segundo Parecer dos Professores Doutores Eduardo Paz Ferreira e Miguel
Ferro, emitido a 27 de fevereiro de 2015 na sequência de consulta da ANACOM,
“A rendibilidade dos serviços de TDT da PTC pode, assim, ser posta em causa,
na medida em que essa falta de rendibilidade resulte de opções ineficientes
discricionariamente tomadas pela PTC, não devendo os clientes e utilizadores
finais ser prejudicados pela inércia ou ineficiência do monopolista legal”.
Ora, conforme atrás explicado, não é razoável afirmar que a falta de rendibilidade
em discussão resultou principalmente de opções ineficientes discricionariamente
tomadas pela MEO, mas sim de aspetos não controlados pela MEO alguns dos
quais não foram prosseguidos por opções dos próprios operadores de televisão.
Ora estas opções tomadas pelos próprios operadores de televisão
responsabiliza-os também, em parte segundo o entendimento do SPD, pelos
custos resultantes.
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Sobre os comentários da MEO, refira-se que a ANACOM identificou no SPD um
conjunto de argumentos e objetivos que, devidamente ponderados, levou a que se
concluísse que os custos relativos à capacidade não utilizada no MUX A devem ser
partilhados entre a MEO e os operadores/canais de televisão e que, nessa partilha,
o risco do negócio deve ser alocado numa maior proporção ao lado da oferta (i.e., à
MEO). Existe uma quantidade infinita de possibilidades para alocar uma maior
proporção à oferta, sendo que de entre essas possibilidades (entre um valor
ligeiramente superior a 50% e um ligeiramente inferior a 100%) se considerou
proporcional a imputação de 2/3 dos custos relativos à capacidade não utilizada no
MUX A, i.e., 67% à oferta. Trata-se ainda assim de um valor que se encontra em
qualquer caso mais próximo dos 50% (i.e., uma repartição equitativa daqueles custos
entre a oferta e a procura) do que dos 100% (a imputação da totalidade dos custos
relativos à capacidade não utilizada no MUX A à oferta).
No contexto da presente deliberação, e tendo em conta a ocupação atual de
capacidade no MUX A, resulta que, numa perspetiva estática – i.e., analisando
apenas os custos de 2013, sem ter em conta as margens em anos anteriores nem
eventuais alterações da ocupação futuras no MUX A – verifica-se que apenas
quando a alocação dos custos da capacidade não ocupada à MEO fosse superior a
[IIC]
[FIC] (i.e., quando a cada canal generalista nacional no Continente fossem
imputados apenas [IIC]
[FIC] dos custos da capacidade não ocupada) é que o
preço atual seria superior ao custo.
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Gráfico 1. Evolução dos custos por canal nacional em função da alocação dos custos da capacidade não
ocupada no MUX A, tendo em conta os custos de 2013

[IIC]

[FIC]
A ocupação do MUX A, tendo em conta os pressupostos assumidos, é assim:
Tabela 13. Ocupação do MUX A no Continente com distribuição da capacidade reservada para serviços
interativos pela RTP1, RTP2, SIC, TVI e 5.º Canal

[IIC]
C a pa c ida de no C o nt ine nt e ( M bps )
A f e t a a o s c a na is

O c upa ç ã o do s
e m is s o re s do M UX A
V í de o
( m é dio )

Á udio

Á udio
D e s c riç ã o

T e le t e xt o

T a be la E P G
( m é dio )

T a be la P S I
– po r c a na l

Int e ra t iv o s
T a be la P S I - dis t ribuí da
f ixo

RTP 1

0,400

RTP 2

0,400

RTP -A /RTP -M

R e s t a nt e ,
inc luindo
ba nda de
gua rda

T o tal

-

SIC

0,400

TVI

0,400

Reservada 5.º Canal

0,400

Canal P arlamento

-

M EO

-

Restante

-

T o tal

2 ,0 0 0

19 ,9 10

[FIC]
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Tabela 14. Ocupação do MUX A nas Regiões Autónomas com distribuição da capacidade reservada para
serviços interativos pela RTP1, RTP2, SIC, TVI e 5.º Canal

[IIC]
C a pa c ida de na R A do s A ç o re s / R A da M a de ira ( M bps )
O c upa ç ã o do s
e m is s o re s do M UX
A

A f e t a a o s c a na is
V í de o
( m é dio )

Á udio

Á udio
D e s c riç ã o

T a be la
EP G
( m é dio )

T e le t e xt o

Int e ra t iv o s
T a be la P S I T a be la P S I - dis t ribuí da
– po r c a na l
f ixo

RTP 1

0,333

RTP 2

0,333

RTP -A /RTP -M

0,333

SIC

0,333

TVI

0,333

Reservada 5.º Canal

0,333

Canal P arlamento

-

M EO

-

Restante

-

T o tal

R e s t a nt e ,
inc luindo
ba nda de
gua rda

2 ,0 0 0

T o tal

2 2 ,12 0

[FIC]
Tabela 15. Ocupação do MUX A no Continente com distribuição da capacidade reservada para serviços
interativos pela RTP1, RTP2, SIC, TVI e 5.º Canal e da restante capacidade pela RTP1, RTP2, SIC, TVI, 5.º
Canal e MEO

[IIC]
C a pa c ida de no C o nt ine nt e ( M bps )
A f e t a a o s c a na is

O c upa ç ã o do s
e m is s o re s do M UX A
V í de o
( m é dio )

Á udio

Á udio
D e s c riç ã o

T e le t e xt o

T a be la E P G
( m é dio )

T a be la P S I
– po r c a na l

Int e ra t iv o s
T a be la P S I - dis t ribuí da
f ixo

RTP 1

0,400

RTP 2

0,400

RTP -A /RTP -M

R e s t a nt e
dis t ribuí da

T o tal

-

SIC

0,400

TVI

0,400

Reservada 5.º Canal

0,400

Canal P arlamento

-

M EO

-

T o tal

2 ,0 0 0

19 ,9 10

[FIC]
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Tabela 16. Ocupação do MUX A nas Regiões Autónomas com distribuição da capacidade reservada para
serviços interativos pela RTP1, RTP2, SIC, TVI e 5.º Canal e da restante capacidade pela RTP1, RTP2, SIC,
TVI, 5.º Canal e MEO

[IIC]
C a pa c ida de na R A do s A ç o re s / R A da M a de ira ( M bps )
O c upa ç ã o do s
e m is s o re s do M UX
A

A f e t a a o s c a na is
V í de o
( m é dio )

Á udio

Á udio
D e s c riç ã o

T e le t e xt o

T a be la
EP G
( m é dio )

Int e ra t iv o s
T a be la P S I T a be la P S I - dis t ribuí da
– po r c a na l
f ixo

RTP 1

0,333

RTP 2

0,333

RTP -A /RTP -M

0,333

SIC

0,333

TVI

0,333

Reservada 5.º Canal

0,333

Canal P arlamento

R e s t a nt e
dis t ribuí da

T o tal

-

M EO

-

T o tal

2 ,0 0 0

2 2 ,12 0

[FIC]
Tabela 17. Ocupação do MUX A no Continente com distribuição (i) da capacidade reservada para serviços
interativos pela RTP1, RTP2, SIC, TVI e 5.º Canal, (ii) da restante capacidade pela RTP1, RTP2, SIC, TVI,
5.º Canal e MEO e (iii) da capacidade reservada para o 5.º Canal pela RTP1, RTP2, SIC, TVI e MEO

[IIC]
C a pa c ida de no C o nt ine nt e ( M bps )
A f e t a a o s c a na is

O c upa ç ã o do s
e m is s o re s do M UX A
V í de o
( m é dio )

Á udio

Á udio
D e s c riç ã o

T e le t e xt o

T a be la E P G
( m é dio )

T a be la P S I
– po r c a na l

Int e ra t iv o s
T a be la P S I - dis t ribuí da
f ixo

RTP 1

0,400

RTP 2

0,400

RTP -A /RTP -M

R e s t a nt e
dis t ribuí da

5 .º C a na l
dis t ribuí da

T o tal

-

SIC

0,400

TVI

0,400

Canal P arlamento

-

M EO

-

T o tal

1,6 0 0

19 ,9 10

[FIC]
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Tabela 18. Ocupação do MUX A nas Regiões Autónomas com distribuição (i) da capacidade reservada
para serviços interativos pela RTP1, RTP2, SIC, TVI e 5.º Canal, (ii) da restante capacidade pela RTP1,
RTP2, SIC, TVI, 5.º Canal e MEO e (iii) da capacidade reservada para o 5.º Canal pela RTP1, RTP2, SIC, TVI
e MEO

[IIC]
C a pa c ida de na R A do s A ç o re s / R A da M a de ira ( M bps )
O c upa ç ã o do s
e m is s o re s do M UX
A

A f e t a a o s c a na is
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Em suma, relativamente à partilha de custos da capacidade não ocupada no MUX A
por todas as entidades (fornecedor e clientes grossistas da TDT), face às respostas
recebidas destas entidades que não contêm qualquer proposta alternativa exequível,
a ANACOM, em linha com o SPD, entende estar correta e convicta da adequação
do seu entendimento, atentos os princípios de equidade e proporcionalidade e a
garantia, na medida do possível, da rentabilidade e sustentabilidade da rede TDT.
De facto, as propostas, quer dos operadores de televisão, quer da MEO, é que sobre
si não deverão incorrer quaisquer custos relativos à capacidade não utilizada no
MUX A. De facto, caso por hipótese não existisse o Canal Parlamento, a MEO
sugeria que, numa ótica de orientação dos preços para os custos, a capacidade não
ocupada (i.e., a totalidade da capacidade no MUX A), deveria ser totalmente
imputada aos operadores de televisão.
Em relação ao argumento da MEO de que a inexistência do 5.º canal se trata de um
pressuposto da atividade e não um risco do negócio, refira-se, como mencionado no
SPD, que a própria MEO estava ciente do risco do seu não lançamento, o que resulta
de forma evidente da proposta apresentada ao concurso na qual identifica como fator
de sucesso o lançamento daquele novo canal. Naturalmente que existia sempre um
risco de o 5.º Canal não ser lançado, ou de o seu lançamento ser atrasado.
Sobre a referência da MEO de que ainda não foi liberta da obrigação de reservar
capacidade para o canal HD partilhado, transcreve-se o entendimento da ANACOM,
exposto no “Relatório da audiência prévia e do procedimento geral de consulta
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relativo ao sentido provável de decisão sobre o preço praticado pela PT
Comunicações, S.A. correspondente à codificação, multiplexagem, transporte e
difusão por rede de televisão digital terrestre (TDT) de canais televisivos de acesso
não condicionado livre (MUX A)”, o qual fundamenta e faz parte integrante da decisão
final da ANACOM de 02.05.201464:
“O ICP-ANACOM vem, desde já, reafirmar o seu entendimento 65, sem prejuízo da
existência de outras apreciações existentes quanto a esta matéria, segundo o qual,
os termos em que foi constituída e como está expressa a obrigação de reserva de
capacidade para as emissões partilhadas em HD, nomeadamente no DUF ICPANACOM n.º 6/2008, levam a concluir que a mesma caducou, não existindo
igualmente, no momento atual, qualquer obrigação de transporte quanto a estes
elementos de programação.
Com efeito, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2008, de 22 de janeiro
(RCM 12/200866) definiu como limite temporal para a reserva da respetiva capacidade
remanescente do MUX A, a ocorrência do switch-off. Em conformidade, o
Regulamento do Concurso associado ao MUX A concretizou o determinado na RCM
12/2008, ao estabelecer a referida obrigação de reserva da capacidade67.
Tendo o direito de utilização de frequências associado ao MUX A sido atribuído à
PTC, o respetivo título [cláusula 15.ª, n.º 1, c) do DUF ICP-ANACOM n.º 6/2008]
dispõe que a empresa fica obrigada a reservar capacidade para a transmissão digital
em alta definição, em todo o território nacional, até ao fecho da radiodifusão
analógica, em modo não simultâneo – um serviço de programas a cada momento - ,
para acesso não condicionado livre, de elementos de programação dos serviços de
programas televisivos.
Como tal, e no entender desta Autoridade, a obrigação de reserva de capacidade da
PTC para as emissões em alta definição, nos termos impostos no respetivo título e

64

Decisão e relatório disponíveis em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1193497#.VjUiI26i9v0.
Expresso no SPD, bem como no documento da consulta pública sobre o futuro da TDT.
66 Disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentld=958892
67 Cfr. artigo 20.º do Regulamento do Concurso associado ao MUX A, nos termos do qual, sob a epígrafe
«obrigações de capacidade e de transporte» estabelece que “o titular do direito de utilização fica também
obrigado, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º12/2008, de 22 de Janeiro, a reservar
capacidade, conforme especificado no caderno de encargos, para a transmissão, em modo não simultâneo até
ao fecho da radiodifusão televisiva analógica, em alta definição de elementos de programação dos serviços de
programas televisivos.”
65
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de acordo com as disposições mencionadas, caducou com a ocorrência do switchoff.
Cumpre a este propósito salientar que esta Autoridade tem conhecimento de várias
manifestações de interesse para a ocupação do MUX A as quais superam a
capacidade de oferta atualmente disponível. Assim, mostra-se tecnicamente
impossível acomodar no MUX A o número de manifestações de interesse até ao
momento rececionadas. Consequentemente, e desde logo, a emissão em contínuo
em HD dos serviços de programas da RTP1, SIC e TVI implicaria necessariamente
a atribuição de mais espectro para (pelo menos) um novo multiplexer (mais uma
rede).
Neste âmbito, tendo em conta a indefinição existente quanto ao futuro do MUX A e
da própria TDT, designadamente, no sentido da transmissão dos atuais serviços de
programas televisivos em alta definição (HD), foi lançada a consulta pública sobre o
futuro da TDT68 para que, de forma global e não isolada, seja possível delinear e
definir estratégias a este respeito.
Quanto ao pedido de esclarecimentos solicitado pela PTC, em concreto, no que
respeita ao impacto da caducidade da mencionada obrigação, importa por isso referir
que esta Autoridade não dispõe ainda de toda a informação indispensável para se
pronunciar sobre a matéria em apreço. Com efeito, face ao vindo de expor, a decisão
final e as conclusões que advierem da consulta pública relativa ao futuro da TDT
mostram-se essenciais para adotar quaisquer decisões neste âmbito”.
No SPD em análise a ANACOM não teve uma abordagem similar à opção de “risco
total para o concorrente” referida no documento da consulta pública sobre o Futuro
da TDT. De facto, no SPD (que aborda, de facto, a situação de partilha do risco e
não a situação de “risco total para o concorrente” que a MEO alude) prevê-se que os
custos associados à capacidade não ocupada sejam imputados às duas partes
(concorrente e operadores de televisão), numa dada proporção, o que corresponde
à opção “risco partilhado” referida no documento da consulta pública sobre o Futuro
da TDT. Ao contrário, o que a MEO defende no seu “Modelo alternativo de imputação
da capacidade disponível no MUX A” é a opção “Risco nulo para o concorrente”
referida no documento da consulta pública sobre o Futuro da TDT e definida como
aquela em que “o(s) primeiro(s) operador(es) de televisão a ocupar capacidade no

68

Acessível em http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=356635.
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MUX B incorre(m) num preço correspondente à ocupação total desse MUX, sendo
que quando haja(m) novos operador(es) a ocupar capacidade (ou quando hajam
operadores de televisão a desistir do serviço de transporte no MUX), cada operador
incorre num preço correspondente à capacidade que efetivamente ocupa, acrescido
do preço correspondente ao da restante capacidade do MUX B na proporção da
capacidade que cada um utiliza efetivamente e assim por diante”.
De qualquer forma, salienta-se que, na situação atual (i.e., tendo em conta a
ocupação atual do MUX A e os custos de 2013 sem ter em conta as margens
negativas de anos anteriores) apenas em cenários em que mais de 80% desses
custos fossem atribuídos à MEO o preço atualmente praticado seria superior ao
custo, pelo que, num contexto de incerteza quanto à definição exata da alocação dos
custos da capacidade não ocupada, não existem dúvidas fundadas de que a
intervenção nos preços não se justifica neste momento.
Neste contexto, a ANACOM mantém o disposto no SPD quanto à imputação dos
custos da capacidade não ocupada no MUX A, esclarecendo que tal imputação
não prejudica a adoção de outras metodologias de análise dos preços em
eventuais deliberações futuras e à luz de novas circunstâncias.

Estimativa de custos por operador/canal de televisão
A RTP discorda da comparação entre os custos apresentados a concurso pela MEO
e os incorridos assente apenas na proposta base por ser "aquela em que se verifica
a exploração isolada do MUX A e que constitui a situação atual”. Para a RTP, estando
a MEO vinculada à proposta variante (e não à proposta base) no que respeita ao
preço máximo a praticar, e tendo sido aceite a desistência da operação paga da TDT
sob condição da manutenção do preço da proposta variante, deveriam considerarse como referência os custos do MUX A que resultassem da aplicação das sinergias
de ambas as redes (gratuita e pagas), não sendo assim os operadores de televisão
penalizados pela desistência da MEO, no seu exclusivo interesse, relativamente a
operação paga. A RTP refere que a manutenção do preço máximo de 885.100 euros
por Mbps, sendo um limite, não garante a contenção dos custos dentro de certas
balizas e, deste modo, num cenário de orientação dos preços para os custos, a sua
distribuição pelos operadores de televisão numa base razoável. Ou seja, para a RTP
o preço máximo pode revelar-se desproporcionado em relação aos custos de
investimento e de exploração, cenário não abordado no SPD sobre custos da TDT.

– VERSÃO PÚBLICA –

48/67

A SIC considera que estando omissos, entre outros, os dados relativos à estimativa
de custos por operador/canal de televisão, tal não lhe possibilitaria efetuar a
respetiva análise.
A TVI desconhece a estimativa de custos por operador/canal de televisão para 2013,
já que essa informação foi classificada como confidencial, pelo que não pode aferir
da veracidade de que “o preço atualmente cobrado pela MEO aos operadores de
televisão encontra-se orientado para os custos, tendo em conta a estimativa de
custos para 2013 e a alocação de capacidade adotada”.
A DECO considera indispensável garantir que os custos da TDT são eficientes,
sendo relevante uma comparação dos custos imputados aos serviços, com custos
comparáveis em situação concorrencial. A DECO considera ainda relevante que a
ANACOM analise os preços de transferência, entre a MEO e as restantes empresas
do grupo, com impacto nos custos da TDT, de modo a garantir que os valores
imputados são eficientes, numa lógica de mercado concorrencial.
A MEO, considerando o custo da TDT em 2013 apurado através do SCA e utilizado
pela ANACOM no SPD no montante de [IIC]
[FIC] euros e o número
efetivo de emissores instalados69, obteve um custo de [IIC]
[FIC] euros por
canal e considerando a distribuição da capacidade reservada para o 5.º canal pelos
canais de televisão e pela MEO (conforme proposta explicada em secção anterior),
obteve um custo de [IIC]
[FIC] euros por canal de cobertura nacional,
tendo concluído que o custo obtido para 2013 é superior70 ao preço atualmente
praticado de [IIC]
[FIC] euros.
A MEO referiu ainda que mesmo que o custo estimado por canal para 2013 fosse
inferior ao preço praticado, tal não fundamentaria a sua redução, dado que ficariam
por recuperar as margens negativas dos primeiros anos de exploração do serviço de
TDT, razão pela qual a orientação do preço para os custos não poderia, segundo a
MEO, ser avaliada com base na comparação entre o preço e o custo apurado em
cada ano pelo SCA. A MEO defende ainda que tem direito a obter a rentabilidade71

69

Em 2013 [IIC]
[FIC] e não, conforme considerou a
ANACOM, o número de emissores apresentados na proposta da MEO.
70 O que se deveria ao facto de a MEO não ter, até à presente data, refletido nos preços os custos relativos à
capacidade afeta ao 5.º canal e ao canal HD.
71 Rentabilidade que, segundo a MEO, não lhe pode ser “extorquida” por decisão administrativa.
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estimada no plano de negócio que apresentou na candidatura ao concurso MUX A72,
pelo que (quase quatro anos após o switch-off) o que importa, na sua opinião, é
serem criadas as condições para que a rentabilidade se aproxime dos valores
apresentados na candidatura.
Segundo a MEO, a investigação realizada pela ANACOM aos custos do serviço de
TDT e consequentemente à sua relação com os respetivos proveitos, teve por base
os resultados do sistema de contabilidade analítica (SCA) da MEO, cuja metodologia
assenta num modelo de custos históricos.
Neste âmbito, refere a MEO que parte dos custos anuais alocados a um determinado
produto, incluindo o serviço de TDT, resulta dos montantes de amortizações e de
custo de capital apurados para o ano em questão, os quais vão variando ao longo
dos anos face aos ciclos de investimento e à amortização contabilística dos diversos
bens.
No caso do serviço de TDT, a MEO refere que a quase totalidade dos investimentos
foi realizada no início da prestação do serviço, e cujo período médio de vida útil
(contabilística) é inferior à duração do projeto, pelo que o montante de custos
associado às amortizações e ao custo de capital será substancialmente superior nos
primeiros anos do serviço, sendo expectável o seu decréscimo ao longo do período
da licença.
Esta evolução implicará, segundo a MEO, tendencialmente, o apuramento de
margens negativas nos primeiros anos do serviço e, em contrapartida, de margens
positivas nos últimos anos.
A MEO, tendo presente que as amortizações do exercício (anuais) são um
movimento meramente contabilístico, que pretende representar a desvalorização
possível a que o imobilizado está sujeito, fruto do desgaste, obsolescência ou
diminuição da sua vida útil, defende que a análise da rentabilidade e da
sustentabilidade económico-financeira da plataforma TDT, e consequentemente a
avaliação dos seus custos, não deve/pode ser realizada como base numa análise
dos resultados anuais do SCA da MEO, os quais retratam apenas uma fotografia

72

Ou seja, um NPV de [IIC]
[FIC] de euros na proposta variante e de [IIC]
[FIC]
de euros na proposta base, para o período de 15 anos da licença, sendo como pressupostos o transporte e
emissão de 5 canais em SD no Continente, de 6 canais em SD nas Regiões Autónomas e de um canal em HD.
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anual dos custos, não dando qualquer visibilidade dos custos globais associado à
prestação do serviço durante o período da licença.
Assim, segundo a MEO, a obtenção desta visão global dos custos do serviço de TDT
e da sua aderência aos respetivos proveitos apenas pode ser conseguida através de
uma análise do business case global do serviço, nomeadamente através do cálculo
do seu NPV (Net Presente Value), não se podendo retirar conclusões sobre a
evolução dos custos da TDT, nem sobre a aderência dos preços, apenas com base
nos resultados do SCA da MEO ano a ano.
Para poder retirar tais conclusões a ANACOM terá, segundo a MEO, de ter em conta
não só as margens obtidas pelo serviço num determinado ano, como as margens
apuradas para os anos anteriores e subsequentes, ou seja, durante o período da
licença. A MEO defende que este facto é particularmente importante para a garantia
da sustentabilidade económico-financeira da plataforma TDT, nomeadamente tendo
em consideração os elevados prejuízos que a MEO tem vindo a registar no serviço
TDT, durante os primeiros anos da sua prestação73.
A MEO considerando:
(a)

apenas os investimentos realizados no âmbito da TDT até 2014 (inclusive) e
assumindo que não existirão investimentos adicionais de 2015 em diante74;

(b)

o valor das amortizações do exercício afetas à TDT até 2014 e extrapolando
o respetivo valor até ao final da licença, no pressuposto de que não existirão
investimentos adicionais;

(c)

os custos operacionais afetos à TDT até 2014 e assumindo a sua
estabilidade de 2014 até 202375,

obteve os seguintes valores a considerar no business plan da TDT, para cada um
dos anos (em milhares de euros):

73

Adicionalmente, a MEO salienta que a determinação dos preços do serviço de TDT com base unicamente nos
resultados do SCA da MEO pode colocar em causa a previsibilidade regulatória, uma vez que investimentos
adicionais efetuados durante o período da licença podem originar oscilações dos custos e consequentemente
dos preços, que em nada contribuirão para a estabilidade do mercado.
74 O que, segundo a MEO, configura um cenário otimista, e não realista, atendendo a que e.g. manter-se-ão os
investimentos com comparticipações DTH e com backoffice de atendimento, entre outras componentes.
75 A MEO nota que os custos operacionais (OPEX) apresentados no business plan correspondem aos custos de
exploração da TDT apurados pelo SCA da MEO.
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Tabela 19. Business Plan da TDT (CAPEX)

[IIC]

[FIC]
Tabela 20. Business Plan da TDT (amortização do exercício)

[IIC]

[FIC]
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Tabela 21. Business Plan da TDT (OPEX – custos de exploração)

[IIC]

[FIC]
Em síntese, a seguinte tabela apresenta a estimativa da MEO da evolução do custo
anual da TDT até 2023, adicionando ao OPEX, as amortizações, o custo de capital
e as provisões:
Tabela 22. Business Plan da TDT (Custeio anual: OPEX + amortizações + custo de capital + provisões)

[IIC]

[FIC]
Para a MEO, mediante esta visão global dos custos da TDT (com valores reais até
2014 e estimados entre 2015 e 2023), é possível incorporar os respetivos proveitos
por forma a ter o business plan global do serviço, calcular o respetivo NPV e aferir
da adequabilidade dos preços praticados e da rentabilidade do projeto como um
todo, no período da licença.
A MEO, assumindo que se mantêm até 2023 apenas os proveitos com a RTP (com
a RTP1, RTP2, RTP-A e RTP-M), a SIC e a TVI, e sem alterações, e que se mantém,
igualmente, a contratação do serviço por parte da AR TV até 2023 pelo mesmo valor
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que suporta atualmente, refere que o NPV global do projeto (considerando um custo
médio ponderado do capital de 10%) é [IIC]
.
[FIC], conforme detalhe apresentado na tabela seguinte, considerando-se nos anos
2010 e 2011 os proveitos acordados com os operadores de televisão para o período
do simulcast:
Tabela 23. Business Plan da TDT (NPV e TIR com a manutenção da situação atual)

[IIC]

[FIC]
A MEO efetuou ainda uma simulação assumindo a entrada ao serviço do 5.º canal
em 2017, pelo mesmo valor suportado pelos demais canais nacionais, tendo
concluído que o NPV global do projeto [IIC]
.
[FIC], conforme abaixo ilustrado:
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Tabela 24. Business Plan da TDT (NPV e TIR com o pressuposto da entrada ao serviço do 5.º Canal em
2017)

[IIC]

[FIC]
Ainda que se assumisse o licenciamento e entrada ao serviço de dois canais
adicionais em 2017, a MEO estimou que o NPV global do projeto [IIC]
.
[FIC], conforme resultados seguintes:
Tabela 25. Business Plan da TDT (NPV e TIR com o pressuposto da entrada ao serviço de dois canais
adicionais em 2017)

[IIC]

[FIC]
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Destes dados a MEO conclui que, tanto o facto de a MEO não ter auferido desde
2011, conforme era expetável, qualquer proveito relativo a um 5.º canal, como o facto
de os operadores de televisão terem prescindido do canal HD partilhado, não
estando a suportar qualquer valor relativo ao mesmo, têm tido um efeito adverso
significativo na rentabilidade do serviço. A este propósito acrescenta a MEO que,
caso se tivessem concretizado os proveitos da proposta variante da MEO (com a
entrada ao serviço do 5.º canal em 2011 e sem Canal Parlamento), o NPV global do
projeto ascenderia a [IIC]
[FIC], sendo que, caso se
incluísse igualmente o Canal Parlamento (pelo valor anual de [IIC]
.
[FIC] entre 2013 e 2023, inclusive), o NPV atingiria [IIC]
.
[FIC]:
Tabela 26. Business Plan da TDT (NPV e TIR com o pressuposto da entrada ao serviço do 5.º canal em
2011 e sem Canal Parlamento)

[IIC]

[FIC]
No entender da MEO ainda se poderia ir mais longe, e considerar os proveitos
decorrentes dos preços da proposta base (MUX A stand alone) da MEO, na medida
em que realizou todo o investimento com vista à implementação da TDT no MUX A
stand alone, e os preços da proposta variante pressuponham que grande parte dos
investimentos e dos custos operacionais seriam recuperados por via dos proveitos
gerados com os serviços de pay TV (MUX B a F).
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Ou seja, a MEO conclui da análise apresentada em termos de business plan76 que
nem sequer com dois canais adicionais será possível obter um NPV global positivo
para o projeto, mas tão-somente minimizar o impacto negativo das várias
circunstâncias que alteraram profundamente os pressupostos subjacentes às
propostas (base e variante) apresentadas.
Para a MEO fica, assim, demonstrado que não há qualquer espaço para a redução
dos preços praticados e que, mesmo com a aplicação do princípio da orientação dos
preços para os custos – que defende não ter enquadramento no contexto da
prestação do serviço de TDT –, se abordado de forma adequada, não permitiria
qualquer redução do preço.
A MEO considera que num cenário de ocupação da capacidade livre no MUX A com
dois canais adicionais, havendo margem para reduzir os preços praticados77, tal não
lhe possibilitaria a recuperação das margens negativas dos primeiros anos de
exploração, sendo que, a ANACOM, ao admitir que a MEO obteria uma vantagem
excessiva logo que tivesse resultados positivos, esquece que a MEO sempre
suportou prejuízos avultados, não sendo um ou dois anos de margem positiva que
equilibrariam a equação financeira da exploração do serviço a favor da MEO, muito
pelo contrário.
Assim, a MEO considera que reduzir os preços “logo que estes fiquem ligeiramente
superiores aos custos”, ignorando as pesadas margens negativas acumuladas ao
longo de já 7 anos de exploração é absurdo78, acreditando que tal será retificado na
decisão final.
Entendimento da ANACOM
Esclarece-se a RTP que na comparação efetuada na secção 5 do anexo 1 do SPD
sobre custos da TDT foi tida por referência a proposta base, uma vez que os custos
em que a MEO efetivamente incorre (e que constam do SCA) são os custos de uma
operação isolada do MUX A.

76

Onde assumiu que não existirão investimentos adicionais de 2015 em diante e se consideraram custos
operacionais anuais, entre 2015 e 2023, constantes e iguais aos verificados em 2014.
77 Tal como referido no SPD: “recomendar à MEO que (…) reduza os preços aplicáveis ao serviço de TDT caso
haja ocupação da capacidade livre no MUX A”.
78 E corresponderia a uma forma imperfeita de expressão do pensamento da ANACOM.
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A este respeito, de acordo com o Parecer dos Professores Doutores Eduardo Paz
Ferreira e Miguel Ferro, emitido a 10 de março de 2015, na sequência de consulta
da ANACOM, conclui-se, em síntese, que:
(a) “Ao intervir nos preços dos serviços de TDT ao abrigo do artigo 43.°, n.º 3 da
LCE, ou na sequência de um processo de análise de mercado, o ICP-ANACOM
deixa de estar vinculado aos parâmetros de custos e preços definidos no DUF
n.º 6/2008 ou, por remissão, na proposta da PTC apresentada ao respetivo
concurso público, passando a pautar a sua atuação pelas normas e princípios
definidos na lei para o tipo concreto de intervenção, para a sua atuação no
âmbito da LCE e para a atuação das autoridades administrativas em geral”.
(b) “Mas, mesmo que assim não fosse, sempre se teria que entender que a
deliberação do ICP-ANACOM de 12 de julho de 2010 teve como consequência
que a PTC permaneceu vinculada as obrigações até então juridicamente
consolidadas, mas obrigou a adaptação das condições instrumentais ao
cumprimento dessas obrigações, tais como a alocação de investimentos a
realizar e de custos a suportar na exploração do Mux A”.
(c) “A exploração conjunta dos Muxes A a F e as sinergias daí resultantes não
devem ser incluídas na estrutura de custos hipotética por não corresponderem a
realidade, por a sua ausência resultar de uma opção fundada na ponderação do
interesse público e por tudo indicar que essa exploração conjunta não seria a
opção maximizadora da eficiência”.
(d) “para o cálculo dos custos a ter em conta ao aferir a rendibilidade dos serviços
de TDT, o ICP-ANACOM não está vinculado as projeções ou estimativas de
custos constantes da proposta apresentada a concurso. Nem poderia ser de
outro modo. Primeiro, porque se tratam de isso apenas, de estimativas,
instrumentais e subordinadas ao cumprimento das obrigações substantivas
relativas a cobertura, qualidade, etc. E, segundo, porque solução diversa
implicaria que o regulador estivesse impedido de atender a realidade dos custos
da exploração da plataforma ao intervir sobre os preços.”
Quanto à não divulgação pública, aludida pela SIC e pela TVI, da informação sobre
as estimativas de custos por operador de televisão, tendo em conta a capacidade
imputada a cada um no MUX A, remete-se para o entendimento exposto na respetiva
secção relativo ao segredo de negócio da MEO.
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Sobre a análise dos custos, esclarece-se a DECO que a mesma foi efetuada com
base no SCA da MEO que contém dados devidamente auditados por entidades
independentes. Por outro lado, relativamente aos preços de transferência entre a
MEO e empresas do mesmo Grupo com impacto nos custos da TDT, clarifica-se que,
além da auditoria geral aos custos e dos preços de transferência internos serem
objeto de análise específica no âmbito de auditoria financeira, a ANACOM não
deixou de analisar estes custos, conforme consta do SPD.
Relativamente aos pressupostos utilizados pela MEO, caso se utilize a informação
mais recente sobre a proporção de emissores no Continente e nas RAA e RAM, a
conclusão sobre o valor anual de custo seria a mesma, tal como aliás referido no
SPD sobre custos da TDT (vide nota de rodapé n.º 12 do SPD).
De qualquer forma, na decisão final, a ANACOM terá em conta a informação mais
recente sobre a proporção de emissores no Continente e nas RAA e RAM.
A estimativa de custos da MEO decorre diretamente do custo de 2013 (não havendo
aqui alterações face ao constante do SPD) e da imputação dos custos de capacidade
ocupada e não ocupada que foram objeto de análise em secção anterior.
Admite-se no entanto e na sequência do referido pela MEO, que mereça
consideração em futuras análises de orientação dos preços para os custos a
recuperação das margens negativas dos primeiros anos de exploração do serviço de
TDT, tendo contudo em conta a devida imputação dos custos da capacidade. Aliás,
no SPD, apesar de se ter efetuado uma comparação dos preços praticados com os
custos de 2013 sem atender a margens negativas incorridas em anos anteriores, já
se indiciava, na recomendação efetuada, que em futuras análises essa avaliação
poderá não ser tão estática: “Recomendar à MEO que, sem prejuízo do que resulte
de uma análise de mercado onde se insere o serviço de TDT, por sua iniciativa, tenha
em conta a presente metodologia e reduza os preços aplicáveis ao serviço de TDT
caso haja ocupação da capacidade livre no MUX A ou os custos evoluam num
montante que justifique essa redução dos preços” (sublinhado nosso).
Já a questão do direito da MEO a obter a rentabilidade estimada no plano de negócio
que apresentou na candidatura ao concurso MUX A deverá atender, por um lado, à
taxa de custo de capital utilizada e, por outro lado, ao risco associado ao negócio.
Ao que parece, a MEO defende que pretendia ter um negócio sem risco, mas com
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uma rentabilidade de um negócio com risco, o que não é razoável, parecendo
inclusive ser contraditório.
Não se concorda com o entendimento da MEO de que “ainda poderíamos ir mais
longe, e considerar os proveitos decorrentes dos preços da proposta base (MUX A
stand alone) da MEO, na medida em que realizou todo o investimento com vista à
implementação da TDT no MUX A stand alone”. Como a MEO bem sabe, os custos
efetivamente verificados não foram necessariamente idênticos aos da proposta
base, salientando-se os custos com os programas de subsidiação e de
comparticipação DTH, que foram significativamente inferiores ao inicialmente
previsto, embora tenha existido investimento adicional, por exemplo, nos emissores.
Independentemente da abordagem que se tenha (i.e., quer seja uma análise ano a
ano, quer se tenha em conta as margens obtidas nos anos anteriores ou uma análise
tipo NPV), o facto é que a conclusão é a de que, nas condições atuais, não existem
preços excessivos, tendo em conta a imputação dos custos da capacidade não
ocupada definida no SPD. Essa conclusão sobre a não excessividade dos preços
depende, no futuro, entre outros, da evolução dos custos, da evolução da ocupação
do MUX A e da alocação dos custos dessa capacidade não utilizada, matéria esta
que será acompanhada pela ANACOM nomeadamente no quadro das obrigações
que forem impostas no âmbito da análise de mercado da TDT.
Assim, relevando-se a importância do princípio da orientação dos preços para
os custos, na decisão final eliminam-se as considerações quanto à entrada de
novos operadores/canais no MUX A.

Análise dos custos em 2010, 2011 e 2012
A RTP considera que ao cingir a investigação aprofundada aos dados de custeio de
2010 a 2012 fornecidos pela MEO e ao considerar essa informação "em termos
gerais devidamente fundamentada"79, a ANACOM limita-se a aceitar a imputação de
custos efetuada pela MEO e a ratificar a sua repercussão sobre os operadores de
televisão em situações questionáveis.
A RTP considera ainda inaceitável que custos relacionados com campanhas de
informação e de marketing e com a subsidiação e comparticipação de
79

Não obstante manifestar dúvidas sobre alguns pontos específicos, como os relacionados com os sistemas
UPS, responsáveis por 8% dos custos de investimento e representando 51% do acréscimo de custos verificados
face à proposta vencedora do concurso para o MUX A.
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equipamentos80 sejam repercutidos no preço da TDT, devendo garantir-se que os
preços baseiam-se em custos de CAPEX81 e de OPEX82 exclusivamente relacionados
com a TDT, não podendo outros custos83 serem transferidos para os operadores de
televisão. A RTP contesta ainda que o incremento de custos84 resultante do aumento
do número de torres, emissores e outros equipamentos instalados85, seja imputado
aos operadores de televisão, e refere ser alheia à configuração e às vicissitudes
técnicas da TDT, não podendo ser corresponsabilizada pela deficiente planificação
da rede e pelas respetivas correções, pelo que os custos a considerar não poderiam
ultrapassar os que resultam da configuração da rede prevista no concurso público e
na proposta vencedora.
A SIC considera haver uma contradição entre os dados de custeio objeto da
investigação aprofundada (de 2010-2012) e o ano a que se reportam as conclusões
do SPD sobre custos da TDT (2013), com a agravante que, relativamente a 2013, a
ANACOM refere ter-se baseado em estimativas de custo fornecidas pela MEO
(apesar de já estarmos a meio de 2015), uma vez que o custeio relativo a 2013 ainda
não terá sido concluído pela MEO86, pelo que a inexistência de preços excessivos
face aos custos do serviço TDT não teria suporte nos dados de custeio analisados.
A TVI evidencia as seguintes situações que lhe mereceram reparo:
(a)

desconhecimento dos motivos que habilitam a ANACOM a aceitar87 que os
custos de 2013 sejam praticamente idênticos aos de 2012 (tendo-se
verificado um aumento de 1,6% face aos de 2012). Sabendo-se que os
custos energéticos são uma das parcelas mais significativas nos custos de
um centro emissor, e que até abril de 2012, data do switch-off, os custos de

80

Estes amortizados anualmente como custos de investimento, muito embora inicialmente previstos como custo
de exploração.
81 Capital expenditure.
82 Operational expenditure.
83 Como os dos planos de comunicação e a comparticipação da MEO na subsidiação dos descodificadores,
incluindo os de DTH (transmissão via satélite).
84 Que representavam em 2012 mais 48% do que o previsto na proposta a concurso.
85 Face à proposta que venceu o concurso, no quadro da rede de frequência única (SFN) inicialmente prevista e
da rede multifrequências (MFN) resultante da inadequação da primeira.
86 A SIC releva que segundo o SPD sobre custos da TDT “não se efetua uma investigação aprofundada aos
dados de 2013. No entanto, uma vez que estes são de algum modo compatíveis com os dados de 2012 e são
mais recentes, são estes os custos utilizados para avaliar se os preços praticados são excessivos” (pág. 6).
87 Na página 6 do SPD sobre custos da TDT.
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energia nos centros emissores eram cerca de 80% superiores aos custos
atuais, não se entende a razão para tal aumento de custos;
(b)

os custos suportados pela MEO com a alteração88 dos canais de emissão
associados ao MUX A, resultam do deficiente planeamento de rede que
prejudicou cidadãos (impedidos de usufruir da TDT e que incorreram em
despesas na reorientação dos equipamentos recetores) e operadores de
televisão (confrontados com o crescimento do número de assinantes de
TVS);

(c)

os custos de investimento em marketing e em atendimento89 (cujos valores
foram omitidos) devem cobrir exclusivamente serviços no âmbito da TDT
dado que a MEO, para além de prestador do serviço de TDT, também é
prestador dos serviços telefónico móvel (STM), de televisão por satélite
(DTH) e de TVS.

A DECO discorda que a ANACOM aceite um aumento de 6,5% em 2013, face a
2012, de custos que não foram objeto da investigação aprofundada e considera que
o aumento significativo dos custos do serviço (e.g. em 2013) e as diferenças entre
os valores apresentados a concurso público pela MEO e os custos atuais, devem ser
analisados em detalhe, ouvidos os stakeholders.
Entendimento da ANACOM
Em primeiro lugar esclarece-se que a informação de custeio analisada em detalhe
pela ANACOM refere-se ao período de 2010 a 2012, correspondendo a resultados
fornecidos pelo SCA da MEO, devidamente auditados por entidade independente,
pelo que, ao contrário do referido pela RTP, não tem a ANACOM motivos para não
considerar que essa informação não está "em termos gerais devidamente
fundamentada".
Releva-se que o SCA da MEO comporta vários objetos de custeio (entre eles o
produto de TDT), prevendo, entre outras, componentes de custos comuns (i.e. custos
que, pela sua natureza, são distribuídos por diversos produtos e serviços). Acresce
que a investigação efetuada pela ANACOM aos custos específicos da TDT incidiu

88

Na página 41 do SPD sobre custos da TDT.
Nos Quadros com os n.ºs. 31, 32 e 33, relativos ao detalhe do imobilizado (páginas 59 a 61 do SPD sobre
custos da TDT).
89
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precisamente sobre as componentes de custos de CAPEX e OPEX (mencionados
pela RTP)90.
Não está fundamentada a proposta da RTP de que os custos relacionados com
campanhas de informação e de marketing e com a subsidiação e comparticipação
de equipamentos não devem ser repercutidos no preço da TDT. De facto, trata-se
de custos em que a MEO incorreu no serviço de TDT e que, numa perspetiva de
orientação dos preços grossistas para os custos, devem ser considerados.
Especificamente sobre os custos decorrentes de um alegado planeamento deficiente
da rede de TDT e respetivas correções, referido pela RTP e pela TVI (que resultou,
por exemplo, num número superior de emissores instalados no continente e nas
regiões autónomas, face ao previsto na proposta), entende-se que os mesmos –
correspondendo a necessidades técnicas efetivas – devem ser contabilizados nos
custos totais da TDT, como custos de investimento, pelo que, naturalmente, os
preços a cobrar aos operadores de televisão devem repercutir aqueles custos.
Salienta-se ainda que os custos incorridos pela MEO nalguns casos correspondem
a valores superiores aos previstos na proposta apresentada a concurso e, noutros,
inferiores.
Relativamente às alterações de frequências e dos canais de emissão associados ao
MUX A (especificamente a alteração do canal 67 para o 56 da rede SFN)91, apesar
de o investimento (custo) associado realizado pela MEO estar a ser incluído no SCA
(e, por conseguinte, estar a ser refletido nos preços a cobrar aos operadores de
televisão), a ANACOM apresentou ao Governo um anteprojeto de Portaria92 que
prevê uma compensação à MEO por aqueles encargos. Com efeito, o direito de a
MEO ser ressarcida por estes custos decorre da lei – artigo 4.º do Decreto-Lei n.º
151-A/2000, de 20 de julho – nas condições e mediante os critérios gerais a definir
por portaria do membro do Governo responsável pela área das comunicações. A
ANACOM, no âmbito das suas atribuições, tomou a iniciativa de remeter ao Governo
o anteprojeto da referida Portaria. Quando essa compensação se verificar a MEO
deverá eliminar do seu SCA a respetiva amortização e custo de capital anuais
associados a este investimento.

90

Os quais constam do Anexo 1 do SPD sobre custos da TDT (secções 1 e 2).
Resultante de deliberação da ANACOM de 2011.
92 Vide pág.12 e seguintes de http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=382587.
91
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Quanto à contradição alegada pela SIC, esclarece-se que a investigação
aprofundada não incide sobre os custos de 2013, incidindo sobre os custos de 2012
por serem os disponíveis no início do procedimento. Em todo o caso, de acordo com
os valores apresentados pela MEO e já auditados, os custos de 2013 são
praticamente idênticos aos de 2012, sendo as diferenças explicáveis. Neste
contexto, a ANACOM utilizou os custos de 2013 – os mais recentes – para avaliar
se os preços praticados na TDT são excessivos.
Em relação aos custos com energia (eletricidade), que, segundo a TVI, seriam até à
data do switch-off, cerca de 80% superiores aos custos atuais, desconhece-se nem
a TVI identificou a fonte dessa informação. Em todo o caso, tendo entre 2009 e 2011,
segundo a MEO, sido ativados 173 emissores de TDT (cujas potências variam entre
os 100w e os 1500w), a estimativa obtida pela ANACOM para o custo com energia
por emissor, não parece exagerada especialmente quando se tem em conta que
existe um número apreciável de sistemas de AVAC, tipicamente de 10 Kw, que tem
de ser alimentado.
Sobre o custo de investimento em sistemas UPS, que suscitou dúvidas à ANACOM,
na sequência da deliberação de 22 de julho de 2015 em que se solicitou à MEO que
remetesse à ANACOM, no prazo de 30 dias úteis, cópia das faturas que comprovem
o custo de investimento em sistemas UPS, esclarece-se que, através de carta de 7
de setembro de 2015, a MEO remeteu cópia das referidas faturas, tendo-se
confirmado o referido investimento, alterando-se a decisão final em
conformidade.
Respondendo à TVI, esclarece-se que o investimento em atendimento está
associado aos custos com o call center criado exclusivamente no âmbito da TDT,
para atendimento dedicado da linha de apoio TDT.
Discorda-se da DECO quando refere um aumento significativo dos custos em 2013,
uma vez que, os custos de 2013 são praticamente idênticos aos de 2012, tendo-se
verificado (apenas) um aumento de 1,6% face aos de 201293. De facto, nessa
contabilização93, o valor de 2012 foi corrigido de valores erradamente imputados à
TAT e os custos de 2013 têm em conta um número superior de emissores de TDT
instalados e a ausência de sinergias com o serviço de teledifusão analógica terrestre
(TAT).
93

Tal como referido no SPD sobre custos da TDT.
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3.4.1.

Comparação com a proposta base apresentada a concurso

A DECO considera positiva a análise comparativa efetuada pela ANACOM, entre os
valores atuais e os valores da proposta base do concurso público.
Entendimento da ANACOM
Regista-se a posição da DECO.

Benchmarks sobre custos de TDT
A RTP considera que uma investigação aprofundada aos custos do serviço de TDT
não pode prescindir da análise e comparação com os custos e preços praticados
noutros países da União Europeia. A RTP não ignora que as circunstâncias variam
de país para país, tendo em conta, os diferentes modelos de TDT, de tecnologias e
de configuração e extensão das redes, no entanto tal não impede uma avaliação dos
modelos e sistemas de custeio adotados em cada país, o que contribuiria para
legitimar as práticas internas neste domínio.
A SIC, tendo em conta a opacidade da estrutura de custos da TDT, estranha a
ausência, no SPD sobre custos da TDT, de dados de benchmark europeus e
considera que a avaliação da razoabilidade dos custos invocados pela MEO, e dos
critérios de custeio inerentes à sua contabilidade analítica, ganhariam com a
comparação dos dados de custeio e critérios contabilísticos utilizados pelos
prestadores de serviço de TDT noutros Estados-Membros, sendo relevante, no
contexto do SPD sobre custos da TDT, a apresentação de uma análise comparativa
da estrutura de custeio e dos preços praticados por operadores de TDT noutros
Estados-Membros, em especial em países de dimensão semelhante à de Portugal,
no que respeita à população e no plano geográfico.
Entendimento da ANACOM
Em primeiro lugar, o SPD sobre custos da TDT prende-se com uma investigação
aprofundada aos custos e proveitos do serviço de TDT prestado pela MEO, em
Portugal, pelo que não se aceita o argumento da ausência de benchmarks
internacionais, para mais que a própria SIC e a RTP, relevando a sua importância,
também não os apresentaram detalhada e fundamentadamente.
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Por outro lado, a análise das condições de fornecimento do serviço de TDT a nível
internacional apresenta condicionalismos que já foram identificados pela ANACOM94
(“por exemplo, as diferenças técnicas em termos de redes e tecnologias adotadas,
de modelos subjacentes ao negócio da TDT e de canais utilizados em cada MUX e
da própria geografia e demografia do país”).
Como se referiu no SPD, o preço depende em grande medida do número de canais
a ocupar o MUX, pelo que, sendo Portugal um dos países com menor número de
canais na TDT, é natural que os preços por canal sejam mais elevados.
De qualquer forma, havendo custos disponíveis, e estando devidamente
fundamentados e auditados, deverão ser esta a referência numa análise de
orientação dos preços para os custos.

Preço aplicável ao Canal Parlamento
A TVI questiona ainda a proporcionalidade e equidade do preço praticado ao Canal
Parlamento95.
Relativamente ao Canal Parlamento, esclarece-se a TVI que, de acordo com a
informação disponível na ANACOM à data do SPD e sem prejuízo do entendimento
exposto supra quanto à existência de uma reserva de capacidade para os serviços
interativos, a não ser que o DUF seja alterado, tratou-se de capacidade que foi
utilizada comercialmente pela MEO, no âmbito da gestão da capacidade disponível
no MUX A. De facto, tal como referido no SPD (pág. 8) relativamente ao Canal
Parlamento, reitera-se que: “se trata de capacidade que, no âmbito da gestão da
capacidade disponível no MUX A, foi utilizada comercialmente pela MEO, sem
prejuízo da natureza do designado Canal Parlamento”. Ou seja, tratando-se de
capacidade imputável à MEO, o preço praticado em nada prejudica os operadores
de televisão, atenta também a natureza deste Canal.

94

Releva-se ainda que a ANACOM em 2014 elaborou um questionário que foi remetido a todos os reguladores
da União Europeia, tendo no entanto, após várias insistências junto aos mesmos, recebido um conjunto bastante
reduzido de respostas.
95 Sabendo-se que a MEO referiu à ANACOM que “para poder assegurar a disponibilização do canal Parlamento
necessitaria de atribuir uma capacidade no Mux A não inferior a 1,928 Mbit/s” (consulta pública relativa ao Futuro
da TDT, pág. 11).
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Foi também já extensivamente exposta em decisão de 02.05.2014 sobre o preço da
TDT, no seguimento do pedido de intervenção efetuado pela RTP (vide secção 2.3)96,
a posição da ANACOM quanto a esta matéria.

4. Conclusão
Ponderados os comentários recebidos os quais foram tidos na máxima conta e em
linha com o entendimento apresentado na secção anterior, a ANACOM entende que
não se justificam alterações de fundo ao SPD aprovado a 22 de julho de 2015, sendo
no entanto pontualmente esclarecidas as seguintes matérias assinaladas ao longo
do presente relatório:
(a)

Elimina-se a confidencialidade da informação sobre os custos acumulados
relativos a Programas de Subsidiação e Comparticipação DTH na TDT e
fornece-se a cada operador de televisão informação sobre a capacidade que
o próprio ocupa no MUX A.

(b)

Corrige-se a informação sobre a ocupação de capacidade no MUX A,
mantendo-se contudo o entendimento exposto no SPD relacionado com a
capacidade reservada para serviços interativos, alterando-se as tabelas
relevantes de ocupação de capacidade e custos por operador e respetivas
referências e conclusões ao longo do texto.

(c)

Esclarece-se que a imputação dos custos da capacidade não ocupada no
MUX A não prejudica a adoção de outras soluções em eventuais
deliberações futuras.

(d)

Tem-se em conta a informação mais recente sobre a proporção de
emissores no Continente e nas RAA e RAM.

(e)

Eliminam-se

as

considerações

quanto

à

entrada

de

novos

operadores/canais no MUX A, nomeadamente os resultados quantitativos.
(f)

Esclarece-se que a MEO remeteu cópia das faturas que comprovam o custo
de investimento em sistemas UPS, em cumprimento da deliberação de 22
de julho de 2015.

96

Vide:
http://www.anacom.pt/streaming/Decisao_final_2maio2014.pdf?contentId=1213334&field=ATTACHED_FILE.
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