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ExmO. Senhor 
Dr. Miguel Gil 
TVI - Televis20 Independente, S.A. 
Rua Mario Castelhano, 40 
Queluz de Baixo 
2734-502 BARCARENA 

S/ refergncia S/ comunicaq30 N/ referencia Data 
36/C-SJ/MP/2008 2008-03-07 ANACOM-S13547/2008 

- 11 3460 

Assunto: TelevisZo Digital Terrestre - Concurso Pllblico Publicado a 25-02-2008 - MUX A 
Pedido de Esclarecimentos 

ExmO Senhor, 

Em resposta ao pedido de esclarecimento no 2mbito do disposto no Art.' 6.' do 

Regulamento n.O 95-N2008, de 25 de Fevereiro (doravante Regulamento do Concurso), que 

deu entrada no ICP-ANACOM a 12 de M a r ~ o  de 2008, com o registo ANACOM- 

E1796712008, vem esta Autoridade, nos termos do referido Art.' 6.O, em particular do seu n.O 

3, prestar os esclarecimentos relativos aos pedidos efectuados quanto as varias materias do 

Caderno de Encargos de seguida indicadas. 
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momento da sua divulgaq%o sera "ate ao dia do act0 pliblico do concurso", a ter lugar no 1 .O 

dia Ctil posterior ao termo do prazo para entrega das candidaturas referido no n.O 3 do ArLo 

8.' do Regulamento, ou seja 24 de Abril de 2008. 

Capitulo I1 - Plano Tecnico 

3.1. Especifica~So dos servi~os abrangidos 

No gmbito do process0 de introduq2o da televis20 digital terrestre em Portugal, 

nomeadamente no seguimento da consulta publica sobre a forma de ocupaq%o da 

capacidade remanescente do Multiplexer A, que teve lugar de 31 de Agosto a 15 de Outubro 

de 2007, foi publicada a Resoluq%o do Conselho de Ministros n.O 1212008, de 22 de Janeiro, 

a qua1 determina no seu n.O 3 "a reserva de capacidade para difus20, em mod0 ngo 

simult6neo ate ao fecho da radiodifusBo televisiva analogica, de emissdes em alta defini~80 

dos serviqos de programas distribuidos no Multiplexer A, sempre que as condi~des tecnicas 

o permitam"(sublinhado nosso). 

Na decorr6ncia desta Resoluq30 do Conselho de Ministros, e de mod0 a assegurar o 

cumprimento da referida determinaqso de uma forma t2o ampla quanto possivel, mas tendo 

sempre em atenG%o os constrangimentos tecnicos, explicita-se agora no Regulamento do 

Concurso, conforme alias se previa no n.O 4 da referida Resolu@o o conjunto minimo de 

obrigaqdes de reserva de capacidade e emiss3o em alta definiqao. 
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conseguinte, n2o se impedira a implementa~20 de uma soluq2o tecnica que, obedecendo 

aos demais pargmetros minimos, possibilite, tendo por base o Multiplexer A, a difus2o em 

simultsneo dos cinco servi~os de programas televisivos em defini~20 standard e de um 

deles tambem em alta defini~20. 

7.3.2. Requisitos minimos de cobertura 

A referida possibilidade de recurso a outras solu~des tecnologicas ou meios 

complementares e uma o p ~ 2 o  do concorrente, devendo porem ser respeitado o disposto no 

regulamento do concurso e caderno de encargos, designadamente que sejam 

"disponibilizados os mesmos servi~os de programas televisivos e que os niveis de serv i~o e 

condi~bes de acesso dos utilizadores finais nas zonas em causa sejam equiparaveis aos da 

zona coberta por via ferrestre". 

No caso de recurso a tais solu~des, cabe assim ao concorrente apresentar as medidas que 

tenciona implementar, para assegurar que as condi~des de acesso dos utilizadores nas 

zonas em causa sejam equiparaveis as da zona coberta por via terrestre, incluindo o preGo. 

Ou seja, os utilizadores das zonas cobertas por meios complementares n2o poderio 

suportar um custo superior aos suportados por aqueles que s2o servidos por via terrestre. 

De notar que a forma como os concorrentes se propdem assegurar a cobertura sera um dos 

elementos a ser aferido em sede de aprecia~2o das candidaturas. 
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No caso de indisponibilidade em algumas regloes de mapas a escala de 1:500.000 ou 

1 :100.000, conforme o ponto 7.3.4. do Plano Tecnico do Caderno de Encargos, podem ser 

utilizados outros mapas, a escala de 1:200.000 ou 1:50.000, respectivamente, ou ainda 
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outros resultantes do processamento em ferramentas informaticas de cartografia digital 

(preferencialmente nas escalas solicitadas no Caderno de Encargos). 

Em ambos os casos, as escalas a utilizar n%o podem corresponder a uma resoluq%o inferior 

a indicada no Caderno de Encargos. 

Capitulo 111 - Plano Economico e Financeiro 

A Resolu$%o do Conselho de Ministros n.O 1212008, de 22 de Janeiro, reconhece a 

"importincia estrategica de uma rapida transi~Bo para o digital, face a necessidade de 

cumprimento das orienta~bes comunitarias em materia de fecho do sistema analogico de 

radiodifusao televisiva, em 201 2". 

0 ICP-ANACOM reafirma o que explicitou no relatorio da consulta publica relativa ao 

projecto de decis%o sobre a limita$%o do numero de direitos de utilizaq%o de frequencias 

reservadas para radiodifus20 televisiva digital terrestre e a definiqao do respectivo 

procedimento de atribui$%o, nomeadamente que conquanto se verifique no mercado uma 

disponibilidade mac i~a  de equipamentos de recep~ao, considera que o switch-off deveria ser 

efectuado, em cada uma das areas identificadas no referido relatbrio, um ano ap6s a data 

de cobertura digital terrestre da generalidade da popula~%o das mesmas, nos termos do 

concurso. 
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Neste contexto, sublinhe-se q~ ulamento do concurso admlte no n.O 2 do seu A t o  21 .O  

propostas que tenham subjacentes com~romissos de prazos de cobertura inferiores ao que 

estipula como maximo, sendo alias a ldicadores a considerar 

na apreciaq%o das candidaturas referidos na pag. b ao caaerno ae encargos. 0 plano de 

cobertura proposto pelo operador, ao criar uma das condiqdes necessarias, pode assim 

influenciar o plano de switch-off, no entanto, este ljltirno n%o fica ao criterio do operador. 

Sem prejuizo, os concorrentes devem apresentar a informa@o respeitante aos planos 

tecnico e economico-financeiro do seu projecto evidenciando, em particular, as diferenqas 
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entre o period0 anterior e posterior ao switch-off, conforme se explicita nas paginas 8 e 28 

do caderno de encargos. Caso os pressupostos assumidos na proposta quanto ao plano de 

switch-off sejam considerados factores criticos, pelo concorrente, isso deve ser devidamente 

assinalado e eventualmente incluido na analise de sensibilidade. 

Corn os melhores cumprimentos, 


