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Por Protocolo

Estando em discussao determinadas iniciativas legislativas apresentadas pelos Grupos
Parlamentares sobre a Televisao Digital Terrestre, a par da realiza<;:aode uma Conferencia na
Assembleia da Republica sobre 0 mesmo tema no dia 24 de maio, os operadores televisivos SIC
- Sociedade Independente de Comunica<;:ao, SA e TVI - Televisao Independente, SA junto
enviam uma breve exposi<;:aona qual saD identificados um conjunto de preocupa<;:6es e tomadas
de posi<;:aosobre 0 desenvolvimento do servi<;:ode radiodifusao televisiva digital terrestre em
Portugal.

As reflex6es que partilhamos com a Comissao Parlamentar de Cultura, Comunica<;:ao, Juventude
e Desporto tem por objectivo prestar um contributo para a discussao de um tema que assume
uma importancia decisiva para 0 equillbrio do ecossistema audiovisual nacional, dadas as
caracterfsticas unicas de gratuitidade e universalidade da plataforma TDT. as operadores
televisivos SIC e TVI reiteram a importancia da TDT enquanto instrumento para a
democratiza<;:ao do acesso pela generalidade da popula<;:ao as emiss6es de televisao em Alta
Defini<;:ao, bem como da necessidade de serem preservadas as caracterfsticas fundamentais do
sistema dual de televisao em Portugal, no qual 0 servi<;:opublico de televisao coexiste mas nao
se sobrep6e a oferta de televisao privada. Estamos certos que os valores do pluralismo e da
diversidade assim 0 exigem.
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As iniciativas legislativas apresentadas pelos Grupos Parlamentares do Bloco de

Esquerda (Projeto de Lei n.O98/XlII/l.a) e do Partido Comunista Portugues (Projeto de

Lei n.o 185/XIII-1.a), bem como os Projetos de Resolu<;:ao n.O 282/XIII/1.a e n.O

298/Xm/l.a, respectivamente do Grupo Parlamentar "Os Verdes" e do Grupo

Parlamentar Socialista relevam a preocupayao do Parlamento com a situayao gravosa

em que se encontra a Televisao Digital Terrestre (TOT) 0 que, pOI'si so, cabe saudar.

No entanto, os operadores televisivos SIC e TVI manifestam desde ja a sua absoluta

discordancia relativamente a eventualidade da capacidade actualmente disponivel na

operayao gratuita da TOT, no Multiplexer A, poder vir a ser alocada de forma exclusiva

ao operador pllblico RTP. Tal cenario, cuja concretizayao nao se recomenda implicaria

que 0 Estado, mediante 0 operador de serviyo publico RTP, passaria a deter uma

ocupayao largamente maioritaria do espectro hertziano terrestre disponivel na

plataforma TOT. Consideramos que tal soluyao consubstanciaria um retrocesso

impensavel do modelo de televisao em Portugal, aberto a iniciativa privada no inicio da

decada de noventa do seculo vinte.

Em alternativa, consideramos que 0 enfoque do desenvolvimento da TOT devera passar

pela democratiza~ao da inova~ao tecnologica, consubstanciada na migra~ao das

emissoes de televisao para 0 formato de alta defini~ao. A proposito, cabe salientar

que a TOT constitui a unica plataforma de distribuiyao de televisao de acesso gratuito e

universal em Portugal, sendo que as demais plataformas comportam custos de

subscriyao. Pelo exposto, propugna-se que seja assegurado aos operadores televisivos

SIC e TVl 0 direito a difundir os seus serviyos de program as generalistas em alta

definiyao (HO), pennitindo desta forma que a generalidade da populayao portuguesa



possa beneficiar dos avan«os da tecnologia de difusao e nao apenas os segmentos da

sociedade com condi«oes econ6micas para subscreverem os servi«os de televisao paga.

Na eventualidade da RTP incrementar a sua oferta temMica na TDT, um cenario que

merece a total oposi«ao dos operadores SIC e TVI, como referido, sera crucial para a

sustentabilidade dos operadores privados de televisao que os servi«os de program as a

disponibilizar pela RTP nao tenham financiamento comercial. Consequentemente, 0

contrato de concessao do servi«o publico de radio e televisao deve ser revisto no senti do

de impedir que os servic;os de programas tematicos da RTP possam beneficiar de

financiamento comercial, designadamente, publicidade comercial. A incorpora«ao de

novos servi«os de programas televisivos da RTP na TDT financiados, em parte, pela

publicidade comercial traduzir-se-ia numa clara distor«ao do mercado televisivo,

adulterando 0 principio da livre concorrencia com 0 sector privado, com as implica«oes

legais e regulat6rias dai advenientes, nos pIanos europeu e nacional.

Por fim, nao podemos deixar de louvar a preocupa«3o do Parlamento com 0 problema

do custo excessivo da prestac;ao do servic;o de TDT. Esta questao tem vindo a ser

suscitada pelos operadores televisivos junto da ANACOM nos ultimos anos, embora

sem sucesso. Alias, a Decisao Final do Conselho de Administra«ao da ANACOM, de

dezassete de novembro de 2015, denominada "Conclusoes da Investigar;tio

aprofimdada aos custos e proveitos do servi<;:ode TDT preslado pela MEO", foi

impugnada pelos operadores de televisao, solicitando ao Tribunal Administrativo

competente a sua anula«ao. Os operadores de televisao consideram ilegal a analise dos

custos efetuada pela ANACOM, entre outras razoes, pOl'que atribui aos operadores

televisivos a responsabilidade pelo pagamento da capacidade nao utilizada no MUX A

privilegiando, assim, a posi«ao do prestador do servi«o TDT, sendo que 0 mesmo

intervem, em simulUlneo, no mercado de televisao por susbscri«ao.

Neste ambito, importa ainda relembrar que no dia 17 de Novembro, de 2015, a

ANACOM aprovou a Decisao Final relativa ao mercado grossista de termina«3o de

teledifusao para a entrega de conteudos a utilizadores finais (mercado 18). A ANACOM

identificou como relevante, para efeitos de regula«ao ex ante, 0 referido mercado, e



concluiu que 0 operador do serviyo TOT tem PMS (Posiyao de Mercado Significativa)

no referido mercado impondo-lhe, nomeadamente, as seguintes obrigayoes: (i) nao

discriminar indevidamente os operadores de televisao na oferta do serviyo TOT. e (ii)

praticar preyos orientados para os custos, devendo estes ser revistos anualmente.

Entretanto, por carta datada de 17 de dezembro, a Comissao Europeia reagiu

negativamente a esta decisao e a ANACOM decidiu retirar 0 projeto de decisao relativo

ao mercado 18. No entanto, pela analise da referida carta, depreende-se que a Comissao

Europeia podera recuperar fundamentos juridicos e de mercado para retomar a analise

nos termos inicialmente colocados pela ANACOM, na Oecisao Final de 17 de

novembro de 2015, acima referida.

Em sintese, os operadores televisivos SIC e TVI discordam em absoluto da

possibilidade da RTP ocupar na integra a capacidade actual mente disponivel na TOT.

Oefendem que 0 desenvolvimento da TOT devera passar pela democratizayao da

inovayao tecnol6gica, consubstanciada na migrayao das emissoes de televisao para 0

formato de alta definiyao. Rejeitam em absoluto que os canais tematicos da RTP

possam tel' financiamento comercial, designadamente publicidade televisiva. POl'llitimo,

a SIC e a TVI reiteram a necessidade da reapreciayao dos criterios subjacentes it

definiyao do preyo do serviyo de TOT 0 qual, como referido, e manifestamente

excessivo e discriminat6rio.


