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Exmo. Senhor 
Presidente do Conselho de 
Administraqio 
PT COMUNICAC~ES, SA 
Rua Andrade Corvo, 6 
1050-009 Lisboa 

Registado CIAviso de Recep~Bo 

Sl  referencia S1 comunica~Io NI referencia Data 

199232002 2008-03-20 ANACOM-S1576812008 Q 4 -*! - 
d.1 2209 

Assunto: Resposta ao pedido de esclarecimento da PT Comunicac6es, S.A., no 
fimbito da Portaria n.O 207-N2008, de 25 de Fevereiro, e Declara~iio de 
Rectificaqso n.O 8-N2008, de 26 de Fevereiro 

Em resposta ao pedido de esclarecimento da PT Comunica~bes, S.A., de 20 de 
M a r ~ o  de 2008, corn a referencia 19923202, no 6mbito do disposto no art." 6.' do 
Regulamento do concurso prjblico para a atribuiqio de direitos de ut i l iza~io de 
frequencias de imbito nacional e parcial para o serviqo de radiodifusao televisiva 
digital terrestre e de licenciamento de operador de distribuiqio, aprovado pela 
Portaria n.O 207-A12008, de 25 de Fevereiro, e Declaracio de Rectificaqio n . O  8- 
Al2008, de 26 de Fevereiro (doravante Regulamento do Concurso), que deu entrada 
no ICP-ANACOM a 24 de Marqo de 2008, corn o registo ANACOM-E1991712008, e 
tendo para o efeito sido auscultada a Entidade Reguladora para a Comunicaqio 
Social (ERC), vem o ICP-ANACOM, nos termos do art.' 6.' do Regulamento do 
Concurso, em particular do seu n.O 4, prestar os esclarecimentos relativos aos 
pedidos efectuados quanto 5s varias materias de seguida indicadas. 

REGULAMENTODOCONCURSO 

1. Artigo 3.O, n.O 1 (Requisitos dos Concorrentes) 

0 n.O 1 do art.O 3.O do Regulamento do Concurso estabelece, como requisito para as 
sociedades comerciais concorrentes, a exigencia de que a actividade de televisio se 
encontre prevista, a titulo principal, no seu objecto social. 
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Esta exiggncia decorre das regras previstas em materia de acesso a actividade de 
televis30, nomeadamente do disposto no n." 1 do art." 11 .O da Lei n.O 27/2007, de 30 
de Julho (Lei da Televisso). 

Deste modo, caso n i o  seja essa a actividade que conste a titulo principal, afigura-se 
necessaria a alteraqio do objecto social das sociedades comerciais ja constituidas 
de forma a observar aquele requisito, sendo certo que dos estatutos societarios, 
nomeadamente, da clausula relativa a identifica~iio do objecto social, deve decorrer 
que a actividade de televisso e exercida a titulo principal, independentemente de 
constarem outras actividades prosseguidas pela sociedade. 

2. Artigo 5.O, n.Os 1 e 2 (CauqZo provis6ria) 

Nos termos do art.O 5.' do Regulamento do Concurso, a cauqFio deve ser prestada (i) 
para garantia do vinculo assumido com a apresenta~30 das candidaturas e das 
obrigaqdes inerentes ao concurso, (ii) pelo valor de € 750.000, (iii) a ordem do ICP- 
ANACOM (iv) e deve ser adequada, no que respeita a prazos de validade, as 
exiggncias fixadas no art." 5.O, nos 3 e 4 e do art.' 16.", nos 1 e 2, consoante 
aplicavel. Assim, a cauqzo devera vigorar por todo o periodo de d u r a ~ i o  do 
concurso. Tratando-se de garantia bancaria, ,esta deve ser prestada a ordemla favor 
do ICP-ANACOM, devendo ainda, a entidade que a presta, renunciar ao beneficio 
de previa excuss20 e comprometer-se ao pagamento do valor caucionado a primeira 
solicitaqso do beneficiirio. 

0 n." 2 do art." 5.O do Regulamento do Concurso, ao exigir que a garantia bancaria 
ou o seguro-cauq5o estejam "devidamenfe documentados", pretende que a 
prestaqso de cau@o atraves destes meios seja comprovada pelo documento emitido 
pela entidade que assume a responsabilidade pelo pagamento, ao ICP-ANACOM, 
da cauqso. 

3. Artigo 5.O, n.O 3 (Cauqio provisbria) e artigo 9.O, n.O 1, alinea d) (InstruqZo do 
pedido) 

0 ICP-ANACOM reitera o que foi explicitado sobre esta materia no Relatorio da 
consulta sobre o Projecto de regulamento e anljncio do concurso pirblico para 
atribuiqgo de um direito de utilizaqfio de frequgncias de Smbito nacional para o 
serviqo de radiod ifusso televisiva digital terrestre (pag. 51 ), ou seja, "o documento 
comprovativo da presta~3o da cau@o provisoria deve ser entregue com o pedido de 
candidatura. Assim, para que este documenfo esteja disponivel na data da 
apresenta~ao das candidaturas, as diligencias dirigidas a presta~zo da cau@o 



deverao ser realizadas num momento anterior. Considerando que e a beneficiaria da 
cau@o que cabe autorizar a sua liberta~20, esta regra vem esclarecer que nos 
casos em que, depois de ter prestado a necessaria cauG20, urn determinado 
concorrente resolveu na'o apresentar candidatura a garantia prestada pode desde 
logo ser libertada. E na fransparencia e na clareza da defini~a'o das regras do 
concurso que se justifica esta disposi~a'o." 

Com efeito, o n.O 3 do art.' 5.' do Regulamento do Concurso tem como pressuposto 
o facto de que e a entidade beneficiaria da cauqso que cabe autorizar a sua 
libertaq50. Esta disposiq50 visa, assim, assegurar que, nos casos em que foi 
prestada cauqso e posteriormente n5o tenha ocorrido a apresentaqso de 
candidatura, a mera demonstraq80 de que a candidatura nso foi apresentada e 
suficiente para proceder ao levantamento da cauq5o. 

4. Artigo 8.01 n.O 1 (Modo de apresentaq50 de candidaturas) 

0 s  pedidos de candidatura apresentados devem ser subscritos pelas entidades que 
det6m poderes para vincular o concorrente. Este requisito deve verificar-se tambem 
quando se apresentem a concurso sociedades a constituir, caso em que o pedido de 
candidatura deve ser subscrito por todos os constituintes atraves de pessoa ou 
pessoas que demonstrem ter capacidade para vincular cada um dos constituintes da 
futura sociedade. 

5. Artigo 9.O, n.O 1, alinea d) (Instruc,2o do pedido) 

Na linha do esclarecimento prestado na anterior quest50 2.2.,0 entendimento de que 
"o documento comprovativo da cau~so  corresponde (...) ao texto da garantia emitida 
pelo Banco" e correcto. 

6. Artigo 9.O, n.O 1, alinea e) e n.O 2 (Instruqio do pedido) 

6.1. 

Tal como foi referido no Relatbrio da consulta que antecedeu o presente concurso, o 
Regulamento deixa, deliberadamente, na disponibilidade do concorrente a escolha 
da forma como e dado cumprimento ao solicitado na alinea e) do n.O 1 do seu art.O 
9.O. Como tall esta exigencia podera ser satisfeita por uma declaraqso da entidade 
corn poderes para representar e vincular a entidade concorrente. 0 documento a 
emitir deve respeitar as exigencias feitas no n.O 2 deste art.' 9.' do Regulamento do 
Concurso. 



Conforme dispbe o art.' 9.O, n.O 1, e) do Regulamento do Concurso, os concorrentes 
devem apresentar, com o respectivo pedido de candidatura, "documento em que se 
evidencie o respeito pelos criterios de composiga'o do capital social e de jmpufag8o 
de direitos de voto estabelecidos no art.' 3."', acrescentando o n.O 2 do mesmo 
artigo que "para efeitos da alinea e) do n . O  I ,  os concorrentes devem, 
nomeadamente, idenfificar os titulares, pessoas singulares ou colectivas, do capital 
social da entidade concorrente, o montante das suas parficipag6es, bem como, caso 
algum ou alguns dos sdcios sejam pessoa colectiva, proceder, quanto a estes, a 
mesma indicaga'o especificada". 

Do anteriormente exposto, resulta que o referido documento deve atestar o 
cumprimento, pela entidade concorrente, dos requisitos estabelecidos no a t 0  3.O, 
apresentando, para este efeito, nomeadamente, a identifica~zo dos titulares, 
pessoas singulares ou colectivas, do capital social da entidade concorrente, o 
montante das suas participa~bes, bem como, caso algum ou alguns dos socios 
sejam pessoa colectiva, proceder, quanto a estes, a mesma indicaqgo especificada. 

Assim sendo, caso algum ou alguns dos socios, ou accionistas, da sociedade 
concorrente sejam pessoas colectivas, deverZio ser identificados individualmente 
todos os detentores de ac~6es  representativas do capital de tal socio ou accionista. 

Sem prejuizo do anteriormente exposto, face a possivel existencia de s6cios ou 
accionistas da sociedade concorrente cotados na bolsa, admite-se a possibilidade 
de niio ser viivel a um concorrente identificar a totalidade da titularidade do seu 
capital social. Neste caso, deve o concorrente proceder a indicaqso de todos os 
titulares do seu capital, cuja identidade e montante de participaqZio seja possivel 
determinar a data de submissio da respectiva candidatura, e assegurar que, nessa 
mesma data, a titularidade n i o  identificada do restante capital tambem cumpre os 
criterios de composi~iio do capital e de irnputa~ao de direitos de voto estabelecidos 
no art.O 3.O, sem prejuizo do disposto no n.O 5 do art.' 12.' do Regulamento do 
Concurso. 

7. Artigo 9.O, n.O 1, alinea g) (InstruqZo do pedido) 

A declaraqzo a que alude a alinea g) do n.O 1 do art.O 9.O do Regulamento do 
Concurso pode ser assinada pelo Revisor Oficial de Contas, no quadro das suas 
competencias e responsabilidades especificas, mas tambem por qualquer outra 
entidade que possua poderes para vincular a sociedade. 

8. Artigo 9.O, n.O 1, alineas i) e j) (Instruqiio do pedido) 

NZio sso admitidas propostas variantes. 
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9. Artigo lo.', n.Os 1 e 2 (Distribuiq20 das peGas do concurso) 

Nos termos do que estabelece o art.' 10.' do Regulamento do Concurso 
(Distribuiqgo das peqas do concurso), os concorrentes devem apresentar: 

- Um envelope fechado e autonomizado dos restantes elementos que iristruem a 
candidatura, no rosto do qua1 devem ser identificados o nome do concorrente e os 
direitos de utilizaq80 de frequencias a que concorre e dentro do qua1 devera estar a 
formaliza~20 do pedido de candidatura - este pedido devera conter a identificaqso do 
concorrente, a referencia ao Regulamento do Concurso, data e assinatura do 
concorrente -, bem como os envelopes com as declaraqdes referidas nos nos 8 e 9 
do art." 10.' do Regulamento do Concurso. 

0 s  documentos e elementos que instruem o pedido de candidatura devem ser 
apresentados em inv6lucros encerrados de mod0 a garantir a inviolabilidade do 
respectivo conterjdo, numerados por referencia ao numero total de involucros e 
devidamente identificados de acordo com a estrutura exigida no caderno de 
encargos. 

Assim, os concorrentes devem apresentar: 

- Um inv6lucro que deve ser identificado como contendo a "IdentificaqZo do 
Concorrente", no qua1 devem ser incluidos os elementos previstos nas alineas a) a 
h), I) e m) do n.O 1 do art.' 9.' e, quando aplicavel, os que s2o solicitados nas alineas 
a) a c) do n.O 3 e do n.' 4 do art.' 9.'. 

Relativamente aos elementos referidos na alinea m) do art.' 9.' do Regulamento do 
Concurso, o ICP-ANACOM reconhece que estes poderzo constituir documentaqio 
de suporte a aspectos referidos nos capitulos "Plano Tecnico", "Plano Economico- 
Financeiro" e ou "Composiq20 da oferta televisiva" o que, como tal, constitui urn 
argument0 favoravel a inclus5o de tais elementos junto a demais documentaqEio do 
capitulo a que estes se referem. 

- Um inv6lucro contendo os elementos previstos na alinea i) do n.' 1 do art." 9.O que 
devera ser identificado como contendo o "Plano Tecnico". 

- Um involucro contendo os elementos previstos na alinea j) do n.' 1 do art.O 9.O que 
devera ser identificado como contendo o "Plano Economico-Financeiro". 

- Um involucro contendo os elementos previstos na alinea k) do n.O do art." 9.O que 
devera ser identificado como contendo a "Composiq20 da Oferta Televisiva". 

10. Artigo 10.O, n.Os 2, 3 e 5 (Distribuiq50 das peqas do concurso) 



A exig6ncia de numeraqZio "por referhcia ao seu numero totaf' prevista no n.O 2 do 
art0 10." do Regulamento do Concurso, respeita aos inv6lucros que instruem o 
pedido de candidatura e como tal n i o  deve ser confundida com a que se encontra 
prevista nos nos 3 e n." 5 do mesmo artigo. 

11. Artigo 10.O, n.O 2 (Distribuiqio das peqas do concurso) 

Se a documentaqio adicional a juntar tem uma funqZo de suporte e se destina a 
fazer prova de aspectos referidos nos capitulos "Plano Tecnico", "Plano Economico- 
Financeiro" elou "ComposiqZio da Oferta Televisiva" esta pode, em alternativa a 
inserqZio no involucro referente a "ldentificaqio do Concorrente", ser integrada como 
anexo aos referidos capitulos. 

12. Artigo lo.', n.Os 4 e 6 (Distribuiqio das peGas do concurso) 

As c6pias dos documentos devem ser apresentadas juntamente com os originais a 
que se reportam, como tal devem ser incluidas no mesmo involucro e devem estar 
identificadas como copias. 

13. Artigo lo.', n.O 8 (Distribuiqio das peqas do concurso) 

0 envelope com a declaraq30 referida no n.O 8 do art." 10." do Regulamento do 
Concurso deve conter a identificaqio do concorrente, o direito de ut i l iza~io de 
frequencias a que este concorre e a indicaqao de que no seu interior foi incluida a 
declaraqio da password de acesso aos ficheiros referidos no n.O 6 do Regulamento 
do Concurso. No interior deste envelope deve ser incluida a password. 

14. Artigo 14.O (PrestaqGo de esclarecimentos pelos concorrentes) 

A este proposito relembra-se o entendimento express0 no Relatorio da consulta 
sobre o Projecto de regulamento do concurso pljblico para atribuiqio de um direito 
de utilizaqio de frequencias de 5mbito nacional para o servi~o de radiodifuszo 
televisiva digital terrestre (pag. 54): "6 aos concorrentes que, em fun~So das 
respectivas propostas, cabe definir quais os delegados que consideram qualificados 
para prestar esclarecimentos a Comissa'o. N3o e no regulamento do concurso que 
cabe definir ou fixar os requisitos dos delegados. Esta solu~a'o consubstanciaria, em 
ultima analise, uma limita~a'o excessiva da autonomia dos concorrentes. 0 que se 
justifica e clarificar em que momento os concorrentes devem informar quem sa"o os 
delegados designados para prestar esclarecimentos". 

Neste contexto, a indicaqio dos delegados qualificados para prestar esclarecimentos 
perante a Comiss3o pode ser feita em simult5neo com a apresenta~Zio da 
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candidatura ou em momento posterior ao act0 p0blico. Subjacente a esta exiggncia 
esta a necessidade de acautelar a eficiencia e celeridade na prestaq5o- de 
informaqbes a Comiss50, objectivos que devem estar presentes na escolha do 
momento adequado para apresentar aquela indicaqio. 

15. Artigo 15.O, n.O 3 (Decisio final) 

Resulta do n.O 3 do art.O 15.O do Regulamento do Concurso que o prazo fixado para 
homologaqio da proposta de atribuiqio dos direitos de ut i l iza~io de frequencias e 
da l icen~a de operador de distribui~io apenas se inicia depois de concluido todo o 
procedimento de audiencia previa, ou seja, depois de analisadas as posi~des 
manifestadas pelos interessados, promovida pelo Conselho de Administraqso do 
ICP-ANACOM, enquanto orgio instrutor do process0 (conforme previsto n.O 2 do 
arto 1 7 . O  da Lei da Televis30). 

16. Artigo 18.O, n." 4 (Obrigaqbes do titular dos direitos de utilizaqio de frequencias e 
do operador de distribui~io licenciado) 

A este prop6sito reitera-se nesta sede o entendimento express0 no Relat6rio da 
consulta sobre o Projecto de regulamento do concurso pllblico para atribuiq20 de 
direitos de utilizaqiio de frequhcias de iimbito nacional e parcial para o servi~o de 
radiodifusio televisiva digital terrestre e de licenciamento de operador de distribuiqio 
(pag. 46), ou seja: 

"Admitindo a L CE a transmissibilidade de direitos de utiliza~Bo de frequencias como 
tal identificados no QNA F (Quadro Nacional para a Atribui~iio de Frequencias), 
incumbe ao ICP-ANACOM, em caso de transmissa'o, garantir que, entre outras, as 
restri~bes previstas na lei em materia de radiodifusao sonora e televisiva sejam 
salvaguardadas (cfr. Artigo 37.9 n.O 3, a/. d) da LCE). 

Perante o condicionalismo juridico da intransmissibilidade da l icen~a do operador de 
distribui~a'o, sabendo que a LTV e o Projecto de Regulamento do concurso preve 
que as ambos os titulos (isto el o direifo de utiliza~a'o de frequencias e a l icen~a de 
operador de distribui~a'o) confluam numa finica entidade, e tendo em consideraqiio o 
disposto nos Artigos 30.q n . O  3, e 37.q n . O  3, da LCE, conclui-se que a proibic;a'o da 
transmissibilidade da l icen~a de operador de distribuiqiio impossibilita materialmenfe 
a transmissio dos direitosde ufiliza~a'o de frequencias, a que estara'o associados os 
Multiplexers B a F. 

Nesta perspectiva, e em abono da seguranGa juridica e da unidade do ordenamento 
juridico, uma interpreta~go diversa da ora sustentada conduziria ao resulfado 
absurd0 de, por urn lado, se permitir a fransmissgo do direito de utilizaqa'o de 
frequencias, e por outro, proibir a transmissibilidade da l icen~a de operador de 
distribui~so, sendo certo que ambos os titulos, por f o r ~ a  do regulamento do 
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concurso, recaira'o for~osamente na mesma entidade, devendo permanecer 
indissocia veis por impera tivo legal'. 

17. Artigo 18.O, n.Os 6 e 7 (Obrigaq6es do titular dos direitos de utilizaqZio de 
frequencias e do operador de distribuigio) 

Cada concorrente pode optar entre a indicacjao da capacidade de rede e de 
distribuig30 que, nos termos da sua proposta, sera afecta a servi~os de programas 
televisivos regionais e 6 difusgo de actividades de imbito educativo e cultural, ou 
desde logo identificar os serviqos de programas televisivos que, com essas precisas 
caracteristicas, ser3o distribuidos corn recurso a capacidade para esse efeito 
reservada. 

A utilizacj3o efectiva e eficiente das frequencias constitui um critkrio essential no 
2mbito da gest3o do espectro radioelhctrico, sendo, tambem, um dos objectivos de 
regula@o presente nas comunica~bes electrhicas. A reserva de capacidade de 
rede e de distribuiq30 nZo representa um fim em si mesmo, antes visa garantir, 
atraves do presente concurso pljblico, e no Gmbito da futura plataforma de televisio 
digital terrestre, a disponibiliza~20 de servi$os de programas televisivos com as 
caracteristicas enunciadas. 

NZio existe um valor minimo de capacidade a reservar para cada uma das 
finalidades previstas. Contudo, ela deve salvaguardar a fiabilidade e consisti5ncia 
dos servigos oferecidos, com respeito dos padr6es de qualidade de recep@o 
exigiveis no mod0 digital. 

Nesse sentido, e conforme explicitado no caderno de encargos, os concorrentes 
devem possibilitar na recepg3o uma qualidade de imagem em termos estatisticos 
igual ou superior a associada a norma PAL (para serviqos em SD), tendo como 
referencia o fluxo binario mhdio atribuido a cada programa e o conteljdo do mesmo, 
sendo que os sistemas de audio associados a imagem televisiva devem 
corresponder, no minimo, a sistemas com qualidade estereofonica. 

0 enquadramento juridic0 em vigor n i o  fornece resposta expressa a questao 
colocada, n%o sendo de excluir, de igual modo, a possibilidade de ocorrer hipotese 
precisamente inversa, uma vez que, ao longo do prazo das licengas atribuidas (cf. 
arts. I.', n.O 2, e 19.O, do Regulamento do Concurso), e por razdes varias, pode 
deixar de se revelar viavel a exploracj3o de um ou mais dos serviqos identificados no 
n.O 6 do art. 18." do regulamento de concurso. 



Em todo o caso, e niio oferecendo dQvidas que essa capacidade de reserva (ou 
oferta correspondente de serviqos de programas televisivos, nos moldes acima 
descritos) deve estar assegurada de inicio, o proprio Regulamento do Concurso 
especifica que, entre outros factores, a reserva de capacidade de rede devera ter em 
conta "o mod0 de utiliza~a'o dessa reserva enquanto na"o estiver integralmente 
ocupada corn a oferta de serviqos de programas" (art.' 18.O, n.O 7, in fine), pelo que 
cabera ao pr6prio concorrente, na respectiva candidatura, evidenciar propostas 
nesse sentido, as quais n2io deixarso decerto de ser devidamente apreciadas e 
valoradas enquanto componentes da sua oferta (comercial). 

Se bem se compreende a questio colocada, cabe exclusivamente a cada um dos 
concorrentes predeterminar aquelas que seriio as condiq6es e criterios de selecqiio 
das entidadeslprogramas que, concretamente, e no Zmbito do presente concurso, 
virio a integrar a oferta por eles proposta. Quando os serviqos n2o forem objecto de 
simples retransmissiio, estiio sujeitos ao disposto na alinea b) do n.' 4 do arto 13 da 
Lei 2712007, 30 de Julho (Lei da Televisiio). 

No pre3mbulo da Portaria n.' 207-A12008, de 25 de Fevereiro, esclarece-se que "a 
introdu~So da TDT assenta em dois modelos de neg6cio distintos, ou seja: uma 
operaqa'o que sinteticamente se designa Free to Air (FTA), objecto do concurso 
pdblico lanqado nes[s]a mesma data pelo ICP-ANACOM, com a qual se pretende, 
nomeadamente, e antes de mais, assegurar a rnigra~zo analogico-digital da 
plataforma terrestre, proporcionando-se condiq6es para a continuidade da oferta por 
parte dos respectivos operadores de televis30 dos serviqos de programas televisivos 
hoje disponibilizados por via analogica terrestre; e uma operaqa'o Pay TV, objecto do 
presente concurso pDblico, com a qual se pretende propiciar aos utilizadores finais a 
existencia de uma oferta comercial concorrencial as disponibilizadas por outras 
plataformas, ao nivel de serviqos de televis30 por subscri~a'o." 

Esta orientaqiio e expressamente confirmada quer pelo art.' 1 .O, al. b), da referida 
Portaria, quer pelo art. 1 .O, n.O 1, b), do Regulamento do Concurso public0 por esta 
aprovado. 

E, pois, manifesto que do ponto de vista do operador de distribui~so, mantem-se a 
liberdade de selecqso dos serviqos de programas que devem integrar a sua oferta 
ou reserva, sem prejuizo de as condiqdes de disponibilizaqiio ao consumidor final se 
sujeitarem a qualificaqiio legal de acesso n3o condicionado corn assinatura ou 
condicionado. 



CADERNO DE ENCARGOS 

18. Ponto 6. (Rede de difusio), ponto 6.1 (Configuraqio da rede), ponto 6.1.3 

Como decorre do Caderno de Encargos as redes de difus3o associadas aos 
Multiplexers B e C, s i o  compostas por tr6s redes independentes: uma para o 
territorio continental, outra para a Regigo Autonoma da Madeira e outra para a 
Regiio Autonoma dos Aqores. 

Nestas circunst5ncias, pretende-se que os concorrentes indiquem como ir3o 
efectuar o sincronismo entre as estaq6es que efectivamente compdem cada rede, e 
nso necessariamente entre as trSs redes. 

19. Ponto 6.3.2 (Requisitos minimos de cobertura) 

Reitera-se que, nos termos dos nljmeros 2 do art.' 18.' do Regulamento do 
Concurso, deve ser assegurada uma repartiqio equilibrada da componente de 
difusso terrestre em todos os Distritos do territorio continental e Regides Autonomas, 
sendo que se considera uma repartiqZo equilibrada aquela em que o sinal da 
componente terrestre nZio deixe de estar presente, em cada um dos 18 Distritos do 
territorio continental e em cada uma das 2 Regides Autonomas, com uma 
intensidade de campo igual ou superior aos valores medianos calculados para a 
intensidade de campo minima, tendo em conta a configuraqao da rede utilizada. 

Cabe porem ao concorrente a escolha, nos termos do Regulamento do Concurso e 
do caderno de encargos, da melhor so lu~ io ,  incluindo quanto ao numero de 
emissores necessarios, para cumprir tal desiderato. 

Note-se tambem que a percentagem da popula~so coberta, no final da 
implementaqao da rede, face ao total da populaqso national, constitui um dos 
indicadores do primeiro sub-criterio do criterio de avaliaqiio a?. 

20. Ponto 6.3.3 (Portabilidade) 

Na elaboraqso do plano de cobertura, os concorrentes, para alem das suas opqbes, 
deverio ter em especial atenqio normativos em vigor que impeqam ou limitem a 
instalaqio de antenas de recep~go exterior de televis30, ainda que n i o  imponham a 
disponibilizaqiio de recepqso portatil interior em DVB-T. 



Considerou-se ainda que os concorrentes devem ter por objectivo disponibilizar 
recepqio portatil interior nos centros historicos, a ser object0 de analise no Smbito 
do indicador "RecepqSo portatil interior" do primeiro sub-criterio do criterio de 
avaliaqio a? - "Contribuiqio para a r6pida massificaqio da TDT e promoqgo da 
concorrencia" -, que tem uma ponderaqio de 36% no criterio a de apreciaqio das 
candidaturas, conforme se explicita no caderno de encargos. 

A identificaqgo dos centros historicos podera ser confirmada junto das entidades 
competentes, em particular da adrninistraqio local e do IGESPAR. 

0 grau de disponibilidade de recepqao portatil interior n i o  configura porem um factor 
de exclusio ou r e j e i ~ i o  de candidaturas. 

0 n.O 1 do art.O 18.O do Regulamento do Concurso dispbe que as obrigaq6es 
emergentes dos termos do concurso e os compromissos assumidos na proposta 
vencedora fazem parte integrante dos titulos de atribuiqio dos direitos de utilizaqgo 
de frequgncias, constituindo, para todos os efeitos, uma das condiq6es associadas 
ao direito atribuido, nos termos do art.O 32.O, n.O 1, al. g) da Lei n.O 512004, de 10 de 
Fevereiro. 

0 titular dos direitos de utilizaqio de frequgncias atribuidos estara, por conseguinte, 
obrigado, durante todo o period0 de viggncia dos mesmos a dispor de cobertura 
portatil interior nas areas que tiver indicado no plano de cobertura constante da sua 
proposta, tendo em atenqgo, nomeadamente, o que se explicita no ponto 20.1. deste 
mesmo esclarecimento. Sem prejuizo, tera tambem de cumprir os normativos que no 
futuro venham a ser publicados ainda que aqueles prescrevam disposiqbes n2o 
previstas a data da atribuiq50 dos direitos de utilizaqgo de frequencias. 

21. Secqio 9. (Desenvolvimento e exploraqio de serviqos interactivos) 

Conforme referido no caderno de encargos, o ICP-ANACOM considera importante a 
adopqio de uma norma aberta para a interface de programas de aplicaqSo (API) 
para facilitar a interoperabilidade dos serviqos de televis50 digital interactiva, 
acedidos a partir de equipamentos de recepqio de diversos fabricantes, e estimular 
a produqio de conteudos interactivos. 

Nesse sentido serSo valorizadas as propostas que contemplem, caso aplicavel, a 
utilizaqio de normas e especificaqbes adoptadas pelas organizaqbes europeias de 
normalizaqio, nomeadamente as que constam na lista do anexo 4 do caderno de 
encargos. 



0 s  concorrentes poderZio contudo adoptar as "soluq6es" que considerem melhor se 
enquadrar no "piano de neg6cio" que sustente as suas candidaturas, desde que 
respeitando o disposto no Regulamento do Concurso e caderno de encargos. 

22. Portaria n.O 207-Bl2008, publicada na 1." serie do DR n.O 40 de 26.02.2008, tal 
como rectificada pela Declaraqiio de RectificaqZio n.O 1512008 

A Portaria n.O 207-Bl2008, de 26 de Fevereiro, tal como rectificada pela Declaraqiio 
de RectificaqZio n.O 1512008, de 18 de Marqo, indica que a introdus50 da TDT em 
Portugal sera efectuada atraves de trgs redes de frequencia unica de 3mbito 
nacional, permitindo a cobertura de todo o territorio nacional e de tres redes de 
frequencia Gnica de Gmbito parcial. 

Assim, e apesar de na Regiso Autonoma dos A~ores as redes a implementar nZo 
serem na sua totalidade de frequgncia unica, considera-se, no entanto, para efeito 
do c6lculo da taxa anual devida pela utiliza@o de espectro, que as redes de difusZo 
associadas aos Multiplexers B e C sZio, na sua globalidade, de frequencia unica, 
pelo que a taxa relativa a cada uma delas corresponde a de utilizaqZio de apenas um 
canal radioelectrico de 8 MHz, em todo o territ6rio nacional. 

0 n.O 2 da Portaria n.O 207-Bl2008, de 26 de Fevereiro, tal como rectificada pela 
Declara@o de Rectificasiio n.O 1512008, estipula que no caso das redes de 
cobertura parcial, o montante da taxa fixado nos termos do nirmero 1, isto e, 45.000 
€, e multiplicado pelo coeficiente 0,7. 

Assim, a taxa de cada uma das redes de difusZio associadas aos Multiplexers D, E e 
F, correspondera a da utilizaq30 de um canal radioelectrico de 8 MHz, multiplicado 
pelo coeficiente 0,7. 

De notar, adicionalmente, a reduqiio referida no n.O 3 da mesma Portaria e referida 
rectificaqso. 

Com os melhores cumprimentos, 


