CAPÍTULO 6 – A CONSTRUÇÃO DA TDT EM PORTUGAL
Neste capítulo vamos descrever o processo que levou à formação da legislação
que preparou a adoção definitiva da tecnologia DVB-T no país e que passou pela
intervenção de agentes influentes no mercado digital. Analisaremos os concursos
públicos que concederam à Portugal Telecom as licenças da TV digital terrestre no país,
desde a etapa de consulta pública até a homologação dos regulamentos finais.
Verificaremos quais foram os atores com mais peso na elaboração das regras e
buscaremos demonstrar que o resultado obtido é consequência de um jogo de poder
onde lóbis empresariais operaram no sentido de influenciar os agentes políticos e o
regulador, de forma a conseguir estabelecer uma TDT apta ao domínio do mercado.

6.1 - Os concursos públicos para a TDT
A implementação definitiva da TDT em Portugal foi, na verdade, a segunda
tentativa de conversão para o digital terrestre. A primeira ocorreu, sem sucesso, em
2001, quando foi lançado um concurso público para atribuição de uma licença de
âmbito nacional para o estabelecimento e exploração de uma plataforma de televisão
digital terrestre153. O vencedor foi o consórcio PTDP – Plataforma de Televisão Digital
Portuguesa, formado pelo Grupo Pereira Coutinho, RTP e SIC.
O regulamento do concurso previa que a exploração comercial da TDT deveria
ser iniciada até 31 de Agosto de 2002. Esse prazo acabou por ser prorrogado até dia 1 de
Março de 2003154. No entanto, mesmo com a prorrogação, a PTDP manifestou-se com
preocupação à Anacom, solicitando o cancelamento da licença. O consórcio alegava que
as normas técnicas exigidas para as transmissões digitais terrestres (DV8-MHP)
requeriam equipamentos que não estariam disponíveis de forma massificada no
mercado, o que impedia o cumprimento dos prazos estabelecidos. A Anacom sugeriu
então que a licença fosse suspensa. Portanto, com base no parecer do regulador, o então
Ministro da Economia, Carlos Manuel Tavares da Silva, assinou a revogação da licença
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Portaria nº 346-A/2001, de 6 de abril. Disponível em
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=959103. Acedido em 21 de agosto de 2012.
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Despacho nº 20 095/2002, de 12 de setembro. Disponível em
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=959160. Acedido em 22 de agosto de 2012.
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de operação da TDT no dia 25 de março de 2003. Em seu despacho155, o ministro disse
o seguinte:

Tendo em conta o parecer que sobre o pedido da PTDP e respetiva
fundamentação me foi apresentado pelo ICP - ANACOM, no qual:
a) Se evidencia não estarem reunidas todas as condições necessárias para a
execução do objeto da licença, não sendo possível perspetivar, com um
mínimo de segurança, uma data para o efeito;
b) Se releva que um novo adiamento do prazo para o início da exploração
comercial da plataforma de televisão digital terrestre apenas teria como
efeito o prolongamento da situação para termo incerto e, em consequência,
um atraso não determinável quanto à introdução da televisão digital terrestre
em Portugal;
c) Se conclui pela inoportunidade e inadequação de uma eventual medida
que imponha a continuidade da PTDP no mercado atual e se releva que o
interesse público não fica prejudicado pela cessação dos efeitos da licença;
d) Se considera que a situação emergente da cessação da licença, com a
consequente extinção dos direitos e obrigações que a mesma confere e
vincula, propicia a definição de um novo modelo num quadro jurídico mais
apropriado, num contexto económico diferente, bem como num ambiente
tecnológico de maior certeza;
e) Se propõe equacionar, em momento posterior, o relançamento da
exploração da plataforma de televisão digital terrestre, atentos os atuais
pressupostos e condicionantes e mercado e de acordo com um modelo que
tenha em conta a experiência internacional entretanto adquirida neste
domínio e enformada já pelo novo quadro regulamentar das comunicações
eletrónicas cuja vigência se aguarda a breve prazo.
Ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 140.° e do n.º 1 do artigo 142.° do
Código do Procedimento Administrativo, revogo o ato de atribuição à PTDP
- Plataforma de Televisão Digital Portuguesa, S. A., de uma licença para o
estabelecimento e exploração de uma plataforma de televisão digital
terrestre.

Ao observarmos o fracasso da TDT em Espanha e Reino Unido naquela época,
percebemos que, se o projeto tivesse avançado em Portugal, provavelmente também
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Despacho n.º 6973/2003, de 9 de Abril. Disponível em
http://www.gmcs.pt/index.php?op=fs&cid=478. Acedido em 22 de agosto de 2012.
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passaria pelas mesmas dificuldades. Para Cardoso & Santos (2002) a decisão deveu-se
sobretudo ao facto de que não seria fácil desenvolver um modelo de negócios rentável.
Caso a licença não tivesse sido revogada, a PTDP teria que garantir, ao final de
três anos, um alcance de 95% da superfície do território continental e 99,2% de sua
população. Nos Açores, essa cobertura deveria ser de 96,7% da área territorial e na
Madeira de 95,7%. Nas duas regiões autónomas, ao final do prazo, o alcance deveria
atingir 99,8% da população.
O fracasso inicial acabou por paralisar o processo de implementação da
plataforma, que só foi retomado após a Comissão Europeia orientar aos países membros
que realizassem o switch-off analógico até 2012 (Comunicação COM [2005], de 25 de
maio156). Ou seja, se Portugal não retomasse o processo, corria o risco de ficar atrasado
em relação à maioria dos demais membros da União Europeia. Este atraso poderia
significar perda de mercado e o não cumprimento de recomendação que garantiria que
sistema europeu de TV digital, o Digital Vídeo Broadcast (DVB), fosse colocado em
prática de forma plena.
Coube então ao XVII Governo Constitucional, sob a liderança do primeiroministro José Sócrates, do Partido Socialista (PS), orquestrar a nova tentativa de
implementação da TDT. Tal objetivo estava claro já no programa de governo, que
ressaltava a tecnologia como uma oportunidade para a expansão da sociedade do
conhecimento, e destacava ainda a importância de prover o acesso indiscriminado à toda
a população e também de salvaguardar "os interesses do tecido tecnológico do nosso
país, tanto ao nível das redes de distribuição existentes como da capacidade da indústria
de componentes nacional" (Presidência do Conselho de Ministros, 2005: 135).
Ficou decidido que seriam realizados dois concursos, para a concessão de seis
multiplexes. Um para a atribuição de um direito de utilização de frequências de âmbito
nacional, relativos ao multiplex A, para transmitir canais free-to-air, ou seja, os canais
generalistas existentes na TV portuguesa. Este concurso decidiria qual empresa ou
grupo seria responsável pelas transmissões dos sinais digitais, não tendo qualquer
influência nos conteúdos dos canais.
O outro concurso atribuiria os direitos de utilização de frequências de âmbito
nacional e regional, além da licença do operador de distribuição, para os multiplexes B,
156

Disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0204en01.pdf.
Acedido em 24 de maio de 2012. Tal sugestão daria origem à uma recomendação oficial (Recomendação
2009/848/EC, de 28 de outubro, disponível em
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:308:0024:0026:PT:PDF. Acedido em
24 de maio de 2012).
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C, D, E e F, no sistema de pay-TV. Neste caso, o vencedor, além de distribuir o sinal,
ficaria responsável pela gestão dos conteúdos dos canais. Ficou ainda decidido que os
multiplexes B e C seriam de alcance nacional e os multiplexes D, E e F seriam de
alcance parcial no território continental e comportariam a área litoral até cerca de 80 km
da fronteira com a Espanha157.
No dia 31 de Agosto de 2007, foram publicados os projetos de regulamento
para os concursos públicos que dariam as concessões da TDT portuguesa158.
Como vimos anteriormente, de acordo com a Lei das Comunicações
Eletrónicas (LCE), compete à Anacom gerir e planear o espectro radioelétrico e
promover as consultas públicas no caso de adoção de medidas de impacte significativo.
Portanto, assim que os projetos de regulamento dos concursos foram publicados, a
Anacom deu início ao processo de consulta pública aos documentos e os interessados
tiveram 45 dias para se manifestarem. Após os pronunciamentos, os projetos de
regulamento foram revistos e alterados, resultando na publicação dos regulamentos
finais159.
Em relação ao MUX A, as alterações nas regras do concurso couberam à
Anacom, já que se tratava apenas dos direitos de utilização de frequências. Em relação
aos MUXES B a F, as alterações couberam ao governo, pois, além do direito de
utilização de frequências, estava em questão a atribuição de uma licença de operação de
distribuição, referente ao conteúdo dos canais160.
Veremos a seguir as alterações promovidas a partir das consultas públicas.

6.1.1 - Democracia e a consulta pública
157

A área foi delimitada em 80 km da fronteira para que não houvesse interferências de sinais, por conta
das televisões espanholas.
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O documento relativo ao projeto de regulamento do concurso para o MUX A foi publicado pela
Anacom e está disponível em
http://www.anacom.pt/streaming/projecregulamentomuxA.pdf?contentId=514158&field=ATTACHED_F
ILE. Já o documento relativo ao concurso para os MUXES B a F é o Despacho n.º 19 973-B/2007, de 27
de agosto, da Presidência do Conselho de Ministros e Ministério das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações, publicado no Diário da República.
Disponível em http://www.erc.pt/documentos/legislacaosite/Despachon19973-B_2007.pdf. Documentos
acedidos em 25 de maio de 2012. Os documentos também estão disponíveis nos anexos deste estudo.
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Relativamente ao MUX A, ver o Regulamento nº 95-A/2008, de 25 de fevereiro, da Autoridade
Nacional de Comunicações. Em relação aos MUXES B a F, ver a Portaria n.º 207-A/2008, de 25 de
fevereiro, da Presidência do Conselho de Ministros e Ministério das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações. Os documentos constam nos anexos deste estudo.
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As atribuições da Anacom e do governo na concessão de licenças da TDT, referentes aos concursos
públicos, estão disponíveis em
http://www.anacom.pt/streaming/delib_freqTDT3012008.pdf?contentId=559655&field=ATTACHED_FI
LE. Acedido em 26 de maio de 2012.
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Numa sociedade democrática requer-se que os processos públicos sejam claros.
No próprio conceito de democracia de Aristóteles (2006 [Séc. III a.C.]), o governo e a
constituição política não passam de uma ordem estabelecida entre os que habitam a
«polis», portanto o povo é soberano e os que detêm o poder devem ter em conta que
estão a exercer um direito que lhes foi dado, mas que pode ser ocupado por outro
cidadão.
Os princípios que regem a Lei das Comunicações Eletrónicas e que exigem a
abertura de um período de consulta pública para que os interessados possam participar
dos debates referentes aos temas de maior impacte, remetem ao princípio das
democracias e possibilita aos governos tomarem decisões mais de acordo com o espírito
democrático.
Aristóteles, ao definir um governo republicano, disse que “é aquele no qual
todos os cidadãos são naturalmente guerreiros, capazes de obedecer e mandar segundo
uma lei que garante mesmo aos pobres a parte de poder que lhes cabe”. (Aristóteles,
(2006 [Séc. III a.C.]) :105). Cabe ressaltar que o filósofo avaliava um contexto formado
na sua época, mas a análise serve aos tempos atuais, uma vez que estes princípios
estruturam as sociedades democráticas contemporâneas.
Os estudos mais atuais sobre as democracias consolidadas analisam os sistemas
partidários, que ocupam seus respetivos campos ideológicos de ação. Para Stone (2001),
cada uma das partes que compõem a política democrática é tida como um campo de
interesse e a questão central das políticas públicas é como estes interesses são
convertidos em efeitos.
Neste contexto, a consulta pública é necessária para observar os impactos que
poderá causar uma legislação que altera de forma contundente o mercado estabelecido e
influencia na vida dos cidadãos. Por isto, dá-se a oportunidade aos interessados para que
se pronunciem e ajudem na elaboração da legislação. No caso em questão, foram 23 as
participações que emitiram opiniões e sugestões de alterações ao projeto proposto, as
quais analisamos de forma detalhada. Os participantes foram (Anacom, s/d):


Abertis Telecom



AirPlus TV



Associação de Consumidores de Portugal (ACOP)



Associação Enlace em Língua Portuguesa (ENLACE)
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Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO)



Associação de Produtores Independentes de Televisão (APIT)



Centro de Engenharia de Reabilitação em Tecnologias de Informação e
Comunicação

da

Universidade

de

Trás-os-Montes

e

Alto

Douro

(CERTIC/UTAD)


Controlinveste Media



Cultv – Televisão Cultural e Educativa Portuguesa (CULTV)



Direcção-Geral do Consumidor (DGC)



FENACOOP – Federação Nacional das Cooperativas de Consumidores



Grupo Media Capital



Grupo PT



Indra Sistemas Portugal,



J. Pedro Santos



José Anselmo



Nelson Gonçalves Miguel Soares



PT Multimédia (PTM)



SGC Telecom



SIC – Sociedade Independente de Comunicação



Sonaecom



União Geral de Consumidores (UGC)



Vodafone Portugal

Destas manifestações, foram acatadas nos regulamentos finais sugestões de
sete entidades. São elas: Portugal Telecom, que fez sugestões cujos termos foram
incluídos em 12 artigos, o que revela que a entidade teve um peso muito maior do que
todas as outras na consulta pública; Associação de Produtores Independentes de
Televisão e Controlinveste, que propuseram a existência de mais um canal generalista
na TV aberta; SIC e Media Capital, que pediram a adoção da TV de alta definição
(HDTV); Sonaecom e PT Multimédia161, cujas sugestões acatadas foram as mais gerais,
fruto de reclamações de várias empresas, como o aprofundamento de algumas
informações contidas em determinados artigos, no entanto, questões pontuais destes
dois intervenientes não foram consideradas.
161

A PT Multimédia na altura era ainda uma empresa do grupo PT.
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No caso do projeto de regulamento relativo aos multiplexes B, C, D, E e F,
foram alterados 12 dos 20 artigos. Já o projeto relativo ao multiplex A teve 11 artigos
modificados e mais um artigo adicionado aos originais 23 do projeto de regulamento.
Vamos mostrar, ainda neste capítulo, os detalhes das mudanças ocorridas.
Algumas entidades de defesa do consumidor foram

convidadas a

manifestarem-se, mas não fizeram grandes considerações em torno dos projetos. A
Direção Geral do Consumidor disse que, sob a perspetiva da proteção dos direitos e
interesses dos consumidores, não havia comentários a serem feitos. A Associação dos
Consumidores de Portugal afirmou que concordava com o teor dos documentos e que
não tinha reparos a fazer. A União Geral de Consumidores entendeu que os projetos
respeitavam os princípios da transparência, objetividade, não discriminação e
proporcionalidade.
Apenas a Associação Portuguesa para Defesa do Consumidor (DECO) e a
Federação Nacional dos Cooperativas de Consumidores (FENACCOP) sugeriram
alterações ao projeto. A DECO propôs a amortização fiscal do valor de aquisição de
equipamentos digitais, a retirada do mercado de equipamentos analógicos após o início
do período de transição para o digital, a utilização de parte das receitas auferidas pela
Contribuição para o Audiovisual para suportar os custos da transição para o digital. A
FENACOOP sugeriu que os descodificadores fossem subsidiados à população e pediu
condições específicas para evitar a exclusão de cidadãos portadores de deficiências e
analfabetos.
Tais sugestões não foram acatadas nos regulamentos, apesar das entidades
serem representantes de uma grande parcela da população que iria utilizar os serviços
televisivos digitais terrestres. Mais tarde seriam definidos alguns subsídios, como
veremos no capítulo 7, mas não devido às sugestões feitas durante a consulta pública.
Há que ressaltar que houve ainda manifestações de cidadãos. Nelson
Gonçalves Miguel mostrou preocupação em relação às frequências, pois era morador da
fronteira com Espanha e não queria deixar de receber os canais espanhóis. José
Anselmo manifestou-se contra a formação de um monopólio na TDT. J. Pedro Santos
defendeu uma TV digital plenamente livre, sendo contrário aos multiplexes que seriam
utilizados para a pay-TV.
A Associação Enlace, que corresponde a um grupo cristão de televisão, não fez
sugestões, mas apenas pediu informações a respeito da possibilidade de instalar um
canal temático regional, no entanto, não teve sua dúvida respondida.
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6.1.2 - Intervenções mais relevantes e seus conteúdos

Vamos mostrar agora quais foram as principais intervenções, os seus conteúdos
e o que foi acatado pela Anacom e pelo governo. Começaremos pela PT, que foi a mais
influente grupo no processo. Como a empresa foi minuciosa nas suas sugestões, é
possível analisarmos as mudanças promovidas a partir das suas sugestões, artigo por
artigo.

6.1.2.2 - Grupo PT

Foram sugeridas pela PT e acatadas pela Anacom as seguintes mudanças para o
concurso relativo ao MUX A:

Tabela 54: Mudanças sugeridas pela PT no concurso relativo ao MUX A.

Artigo 1º - Abertura e objeto
No projeto o artigo não determinava os serviços a que se destinava o multiplex, mas
dizia apenas que ele serviria “primordialmente” à transmissão de serviços de
programas televisivos. Deixava em aberto se poderia ser utilizado também para
transmissão de dados, etc. A PT sugeriu a clarificação do artigo que, em sua versão
final, limitou a utilização apenas à transmissão de programas.

Artigo 2º - Legislação aplicável
A PT sugeriu que a transmissão dos direitos de utilização de frequências fosse
admissível também nos termos da Lei nº 27/2007, de 30 de Julho (Lei da Televisão),
para evitar dúvidas, e foi atendida.

Artigo 6º - Pedidos de esclarecimento
A PT reclamou do curto prazo para que os esclarecimentos às dúvidas fossem dados.
Pediu que o prazo fosse ampliado por conta de possíveis atrasos nos serviços de
correio, que entregariam as respostas. A Anacom manteve os prazos mas determinou
que os esclarecimentos fossem disponibilizados também na Internet, o que
compensaria eventuais atrasos dos Correios.
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Artigo 9º - Instrução do pedido
O artigo pedia o reconhecimento notarial das assinaturas nas declarações dos
concorrentes. A PT lembrou que a legislação permite aos advogados fazerem este
reconhecimento. A Anacom acatou a sugestão e extinguiu a exigência de
reconhecimento dos documentos em notário.
O artigo também exigia uma certidão em papel referente ao registo comercial e à
situação tributária ou contributiva. A PT lembrou que a legislação poderia permitir
apenas que fosse cedido à Anacom o código de acesso para a verificação do registo
comercial e que as empresas poderiam permitir, mediante autorização, a consulta sobre
a situação tributária ou contributiva. A Anacom também acatou a sugestão.

Artigo 13º - Apreciação de candidaturas
Sugeriu a inclusão de critério de desempate e a definição de subcritérios que
detalhassem a forma de avaliação dos critérios de seleção. A sugestão foi acatada.

Artigo 16º - Decisão Final
O artigo estabelece prazos para a divulgação do resultado do concurso. A PT pediu que
os textos deste artigo fossem redigidos de forma equivalente nos regulamentos dos dois
concursos. Foi atendida.

Artigo 20º - Obrigações do titular do direito de utilização
Considerou que o objetivo de cobertura fixado em 99% da população nacional ao final
de três anos era difícil de ser alcançado. Este pedido foi parcialmente acatado, pois a
Anacom decidiu manter a cobertura em 99%, mas ampliou o prazo para uma cobertura
suplementar não terrestre. No projeto o limite era de 9%, mas no regulamento final
passou para 14%. Isso seria um grande facilitador para a PT que, com o serviço MEO
já oferecia TV digital via satélite.

No que diz respeito aos multiplexes B a F, as mudanças sugeridas pela PT e
acatadas pelo governo de Portugal foram as sequintes:
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Tabela 55: Mudanças sugeridas pela PT no concurso relativo aos MUXES B a F.

Artigo 6º - Pedidos de esclarecimento
Como fez em relação ao projeto do concurso do MUX A, a PT pediu a ampliação do
prazo para os esclarecimentos e ficou decidido que seriam disponibilizadas as respostas
também na Internet e não apenas via correio, de forma a agilizar o processo.

Artigo 9º Instrução do pedido
As sugestões acatadas foram as mesmas feitas ao artigo 9º do concurso do MUX A,
referentes ao reconhecimento de documentos em notário e disponibilização de dados
tributários e contributivos.

Artigo 13º - Apreciação de candidaturas
Pediu a clarificação dos critérios de seleção e foi atendida.

Artigo 17º - Emissão do título
Pediu a inclusão de uma audiência prévia da empresa vencedora do concurso,
conforme estava previsto no projeto relativo ao MUX A e também foi atendida.

Artigo 18º - Obrigações do titular dos direitos de utilização de frequências e do
operador de distribuição
A PT considerou que as determinações de cobertura estariam “demasiado exigentes
para uma operação de pay-TV”. O governo optou por reduzir a exigência de cobertura
de 85% da população para 75% e ampliou em seis meses o prazo para que o objetivo
fosse alcançado.
Neste mesmo artigo, a PT reclamou que a composição e titularidade do capital social
da empresa que ganhasse a concessão só poderiam ser alteradas mediante autorização
da Anacom e da ERC, durante todo o período que a concessão estivesse em vigor. No
regulamento final o prazo foi vinculado às exigências do parágrafo 3 do artigo 3º, que
falava da não atribuição de licenças no referido concurso às empresas que detivessem
50% do mercado de TV por subscrição. Ficou estabelecido, então, que somente em
caso de negociações com empresas detentoras desta fatia de mercado a ERC e a
Anacom teriam que autorizar. Em outros casos poderiam ser feitas alterações, como
fusões ou aquisições, que implicassem diretamente na gestão dos exercícios das
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atividades previstas na concessão.
Neste mesmo artigo 18º a PT considerou ser um condicionamento injustificado exigir
reserva de capacidade para serviços de programas regionais e difusão de atividades de
âmbito cultural. O grupo defendeu que a TDT paga deveria seguir critérios de mercado.
Neste caso, o que o governo fez para acatar a sugestão ficou claro nas alterações ao
artigo 13º, que reduziu o peso dos programas regionais nos critérios de seleção da
empresa vencedora.

6.1.2.2 - Sonaecom

A Sonaecom apresentou um documento com 55 páginas, onde tentou
comprovar que o concurso estava a ser direcionado para que a PT fosse a vencedora.
No início do relatório, a empresa demonstrou estar preocupada com a
possibilidade de uma concentração de redes de comunicações eletrónicas com a possível
vitória da PT nos dois concursos. O texto dizia que os critérios previstos favoreciam
"objetivamente e de forma juridicamente inaceitável um dos potenciais candidatos – a
PT” (Sonaecom 2007: 7).
A Sonaecom observou que a PT estava numa posição favorável por deter
uma rede de difusão analógica, cuja infraestrutura poderia ser usada para instalar os
transmissores digitais, e que os regulamentos, ao invés de buscarem amenizar a
vantagem de um dos concorrentes para tornar o processo mais equilibrado, estaria a
funcionar de forma contrária, estabelecendo como critério de seleção com mais peso
justamente a «massificação da televisão digital terrestre e desenvolvimento da sociedade
da informação», o que facilitaria a candidatura da PT em detrimento das outras. Nos
regulamentos finais, foi reduzido o peso do critério reclamado pela Sonaecom, no
entanto, mesmo com a redução, o critério continuou a ter o maior peso, conforme
veremos ainda neste capítulo.
A Sonaecom havia sugerido ainda que os demais candidatos pudessem
basear suas propostas no recurso ao acesso aos postes (e elementos de infraestrutura
relacionados) da concessionária, nos termos do artigo 26º da Lei das Comunicações
Eletrónicas (LCE), que, segundo a Sonaecom, poderia impor à PT a elaboração de uma
oferta de referência relativa ao acesso às infraestruturas de radiodifusão televisiva. Tal
sugestão foi ignorada.
O artigo da LCE referido pela Sonaecom tem o seguinte teor:
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Artigo 26º
Acesso às condutas
1

- A concessionária do serviço público de telecomunicações deve

disponibilizar, por acordo, às empresas que oferecem redes de comunicações
públicas ou serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público o
acesso a condutas, postes, outras instalações e locais de que seja proprietária
ou cuja gestão lhe incumba para instalação e manutenção dos seus sistemas,
equipamentos e demais recursos.
2

- A concessionária do serviço público de telecomunicações pode

solicitar uma remuneração às empresas que oferecem redes de comunicações
públicas ou serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público pela
utilização de condutas, postes, outras instalações e locais de que seja
proprietária ou cuja gestão lhe incumba para instalação e manutenção dos
seus sistemas, equipamentos e demais recursos.
3

- Na falta de acordo, pode qualquer das partes solicitar a intervenção da

ARN (Autoridade Reguladora Nacional), à qual compete determinar,
mediante decisão fundamentada, as condições do acesso, designadamente o
preço, o qual deve ser orientado para os custos.
4

- Para efeitos do n.º 1, a concessionária deve disponibilizar uma oferta

de acesso às condutas, postes, outras instalações e locais, da qual devem
constar as condições de acesso e utilização, nos termos a definir pela ARN.

A preocupação da Sonaecom dizia respeito também às questões futuras, não
previstas no concurso:

O Grupo PT passará a dispor da única rede de radiodifusão de sinal
televisivo digital – que controlará em exclusivo -, podendo concentrar nessa
rede toda a sua oferta retalhista de serviços de pay TV. Com efeito, o Grupo
PT poderá configurar uma oferta integrada de serviços de retalho assente
sobre as diversas redes por si controladas, e.g., oferecendo serviço fixo de
telefone e acesso ADSL sobre a rede básica e serviço de pay TV sobre a rede
TDT (deslocando para esta rede a oferta de televisão por assinatura e
porventura desativando ofertas comerciais como o "MEO"). (…) Com
relação à televisão digital móvel, e com base nas primeiras evidências que
começam a chegar-nos de alguns países europeus, torna-se já relativamente
claro que o detentor de uma rede de radiodifusão digital (DVB-T) se
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encontra, inevitavelmente, numa posição altamente privilegiada para, sobre a
plataforma que já detém, montar, adicionalmente, uma rede de difusão para
televisão móvel (DVB-H)162 (Soanecom, 2007: 20).

6.1.2.3 - SGC Telecom

A SGC, como a Sonaecom, também fez críticas a algumas exigências previstas
que, segundo a empresa, favoreceriam operadores que detivessem redes de transporte.
Tais queixas referiam-se ao critério de cobertura do território. Mais uma vez as críticas
não foram consideradas.
A SGC, assim como a PT, pediu ainda que o peso do conteúdo de carácter
regional fosse diminuído porque não seria “compreensível” do ponto de vista
económico e de sustentabilidade do projeto. Neste caso, como já referimos antes, tal
sugestão foi aceite.

6.1.2.4 - Associação de Produtores Independentes de Televisão – APIT

A APIT entendeu que o Governo deveria utilizar a capacidade remanescente do
espectro, a partir da entrada do digital, para a abertura de um novo canal generalista de
acesso livre. Sugeriu ainda que o canal fosse atribuído a um novo operador e que
privilegiasse a criatividade e produção original em língua portuguesa.
A Anacom acatou a sugestão e incluiu no artigo 18º do regulamento final
referente ao MUX A, a obrigação do titular do direito de utilização de “reservar
capacidade, conforme especificado no caderno de encargos, para a transmissão de um
serviço de programas televisivo de acesso não condicional livre”. Seria o 5º canal
generalista que, mesmo estando previsto no concurso, acabou por não se viabilizar,
conforme explicaremos no capítulo 7.
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Disponível em
http://www.anacom.pt/streaming/contributo_sonaecom.pdf?categoryId=261282&contentId=544450&fiel
d=ATTACHED_FILE. Acedido em 5 de março de 2009.
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6.1.2.5 - Controlinveste

O grupo manifestou claramente o interesse em obter a licença de operador de
televisão e sugeriu a utilização da capacidade remanescente do espectro para a
introdução de mais um canal generalista, o que foi acatado, conforme já dissemos.

6.1.2.6 - PT Multimédia (PTM)163

A participação da PTM na consulta pública teve como principal objetivo tecer
críticas e buscar explicitar o que seria, segundo a empresa, a falta de fundamentações
jurídicas relativas ao artigo 3º do concurso para os multiplexes B a F, cujo teor impedia
a participação de qualquer entidade que detivesse no mercado de televisão por
subscrição uma quota de mercado igual ou superior a 50%. A PTM considerou que o
termo era discriminatório pois afetava apenas a uma entidade. O governo não acatou as
queixas da PTM e manteve a interdição no regulamento final.
Foi acatou apenas o que já havia sido reclamado por outras entidades, como a
clarificação dos critérios de seleção e de exigência de cobertura.

6.1.2.7 - Media Capital

A Media Capital poderia ter tido uma participação mais efetiva no concurso
para a TDT, inclusive em relação ao serviço de radiodifusão do MUX A. Isso porque,
além da PT, era a única empresa que detinha uma rede de distribuição do sinal de
televisão. Houve, inclusive, um princípio de negociações entre a TVI e a SIC, segundo
chegou a divulgar o empresário Francisco Pinto Balsemão (Jornal de Notícias, 11 de
Junho de 2007164), mas as conversas não resultaram.
Na sua resposta à consulta pública, o grupo Media Capital sugeriu que não
fosse permitido que uma mesma entidade pudesse vencer os dois concursos, pois seria
algo “questionável à luz dos imperativos de concorrência” (Media Capital, 2007: 15). A

163

A PT Multimédia, hoje Zon, participou da consulta pública ainda na qualidade de integrante do grupo
PT. No entanto, naquela altura o processo de spin-off já estava em adiantada fase. Nota-se que as
considerações que foram colocadas pela empresa já vislumbravam um cenário onde estaria independente
do grupo PT.
164
Reportagem disponível em http://jn.sapo.pt/paginainicial/interior.aspx?content_id=699293. Acedido
em 10 de março de 2009.
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Media Capital temia que, caso não vencesse um dos concursos, pudesse ficar com uma
rede implementada mas que não poderia mais ser utilizada.
Cabe acrescentar aqui que, no caso da teledifusão analógica terrestre os direitos
de utilização de frequências foram atribuídos aos operadores, que poderiam contratar a
empresa que quisessem para realizar o serviço. No caso da TVI, quase a totalidade das
suas transmissões eram feitas por meio do seu sistema próprio de torres radiodifusoras.
No entanto, com as regras impostas a partir da TDT, o Estado concederia os direitos de
transmissão a apenas uma entidade. Portanto, a TVI corria o risco de ter toda uma
infraestrutura em plenas condições de funcionamento transformada em sucata.
A Media Capital alertou que poderia ser considerada a possibilidade de uma
gestão compartilhada pois, conforme considerou:

Qualquer outra solução poderá implicar uma ineficiência grave na utilização
da capacidade instalada, e uma obsolescência antecipada de equipamentos e
infraestruturas que se encontram em funcionamento, criando um problema
ambiental grave derivado dessa eventual obsolescência e correndo-se o risco
de entravar a evolução tecnológica, pelo desaproveitamento de uma rede que
já existe e que poderá ser útil. (Media Capital, 2007: 15).

Levando-se em conta que o concurso previa a rápida massificação da TDT e o
fomento da indústria portuguesa, ao não acatarem o pedido da Media Capital, a Anacom
e o governo demonstraram o que parece ser uma despreocupação com a concorrência e
permitiram que fosse estabelecido um regulamento que poderia implicar na desativação
de um importante sistema de radiodifusão televisiva em pleno funcionamento em
Portugal.
Não tendo sido ouvida em sua principal reivindicação, a TVI anunciou, um dia
antes do fim do prazo para as apresentações de candidaturas aos concursos da TDT, que
havia celebrado com a PT um acordo para a alienação do seu negócio de distribuição de
sinais televisivos (Lusa, 22 de Abril de 2009 165 ) e, diante disto, não participou no
concurso.
Além da questão acima, a Media Capital solicitou, como ocorreu com outras
entidades, esclarecimentos relativos aos critérios de seleção. Sugeriu ainda a
implementação da TV de alta definição (HDTV).
165

Reportagem disponível em http://tv1.rtp.pt/noticias/?article=94132&visual=3&layout=10. Acedido em
10 de março de 2009.
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6.1.2.8 - SIC

Assim como a Media Capital, a SIC sugeriu a adoção da TV de alta definição,
pois desta forma seria possível “criar condições para os operadores free-to-air
competirem com as ofertas da televisão por cabo, por IPTV e por satélite, que já se
encontram plenamente implementadas” (SIC, 2007:2).
Tais solicitações pela HDTV levaram a Anacom a incluir um artigo no
regulamento final do concurso para o MUX A. Foi incluído então o artigo 20º, que
versa sobre “Obrigações de reserva de capacidade e emissão em alta definição”.
A SIC procurou também argumentar contra a eventual existência de um novo
canal generalista, alegando que o mercado publicitário português não comportaria mais
um operador o que, segundo a empresa, traria consequências negativas para a produção
televisiva portuguesa. As queixas da SIC neste sentido não foram acatadas.

6.1.2.9 - CERTIC/UTAD

Esta entidade intitulou seu relatório de “Acessibilidade para cidadãos com
necessidades especiais nos regulamentos da televisão digital terrestre em Portugal”. A
sua principal sugestão foi a difusão simultânea de três sinais complementares, sendo
“um sinal de vídeo para interpretação em Língua Gestual, um sinal de áudio para
fornecer áudio-descrição e um terceiro sinal de dados destinado às legendas para
surdos” (CERTIC/UTAD, 2007: 2).
No concurso relativo aos MUX A, as questões relacionadas aos cidadãos com
necessidades especiais foram completamente ignoradaspela Anacom . No concurso para
os canais da TDT paga, o que a governo fez foi aumentar o peso do critério de seleção
previsto no artigo 13º, no que dizia respeito à adoção de tecnologias para possibilitar o
acesso das pessoas com necessidades especiais. Este critério, que tinha um peso global
de 16% no projeto, passou a ter um peso global de 19,8% no regulamento final. No
entanto, o pedido para que houvesse uma reserva de capacidade para três sinais
complementares não foi aceite.
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6.1.2.10 - Vodafone, Indra e CulTV

A Vodafone, a Infra e a CulTV não tiveram sugestões acatadas. Das três, a
Vodafone foi a que fez relatórios mais detalhados, pontuando artigo por artigo as
modificações que achava serem necessárias. A principal mudança pedida foi em relação
aos artigos que versavam sobre a atribuição, a uma só entidade, dos direitos de
utilização de frequências. A Vodafone entendeu que essa decisão poderia comprometer
os benefícios que se pretendiam garantir com a introdução da TDT.
A Indra pediu que fossem incluídas nos concursos públicos especificações a
respeito de aplicações interativas.
A CulTV queria que as empresas pudessem candidatar-se aos concursos com
propostas de ocupação do espaço remanescente do espectro.

6.1.2.11 – AirPlus TV

A sueca AirPlus TV também não teve as sugestões acatadas, mas acabou por
demonstrar-se um grupo de grande importância no processo de implementação da TDT
portuguesa, por ser a única empresa que fez frente à PT, concorrendo ao concurso
relativo ao MUXES da TDT paga.
Em sua participação na consulta pública, a AirPlus buscou justificativas junto
às diretivas europeias para reclamar uma maior flexibilização nos concursos, sobretudo
no que dizia respeito à concessão a apenas uma entidade da gestão dos MUXES B a F.
Citou a Diretiva 2002/77/CE166, que diz, em seu artigo 2º, parágrafo 1: “Os Estadosmembros não podem conceder direitos especiais ou exclusivos para a utilização de rádio
frequências para a prestação de serviços de comunicações eletrónicas”.
Mesmo não tendo suas sugestões acatadas, a AirPlus levou à frente sua
candidatura. Acabou por ser derrotada pela PT. Um dos entraves foi o facto de a AirPlus
não possuir uma rede de radiodifusão televisiva, sendo que, caso a Anacom e o governo
tivessem acatado a sugestão da Soanecom e exigido a elaboração de uma oferta de
referência relativa ao acesso às infraestruturas de radiodifusão televisiva das empresas
já no mercado, estariam a estimular a concorrência e teriam evitado o problema com a
empresa sueca, que precisava negociar com seu principal concorrente para viabilizar o
166

Disponível em http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:249:0021:0021:PT:PDF. Acedido em 11 de
março de 2009.
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seu projeto. No entanto, a PT não estabeleceu um preço para a eventual utilização de
sua rede, prejudicando diretamente os suecos. A Anacom, que deveria intervir em caso
de impasse, não interveio.
6.1.3 - As críticas aos critérios de seleção

Os principais artigos que foram alvo das reclamações de diversas entidades
foram o artigo 13º do projeto referente ao MUX A e também o artigo 13º do projeto
referente aos MUXES B a F. Ambos artigos tratavam dos critérios para a apreciação das
candidaturas e suas respetivas densificações e ponderações. Tais critérios tiveram os
pesos reavaliados, conforme mostramos na tabela seguinte:

6.1.3.1 - MUX A

Projeto de regulamento:

Tabela 56: Critérios de classificação do no projeto de regulamento (TDT - MUX A).

Critério

Peso

Contribuição para a rápida massificação da televisão digital terrestre e 45%
desenvolvimento da Sociedade da Informação

Qualidade do plano técnico

25%

Carácter tecnologicamente inovador, incluindo a promoção da 15%
interoperabilidade.

Qualidade do plano económico-financeiro, incluindo o fomento da 15%
indústria portuguesa
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Como ficou o regulamento final:

Tabela 57: Critérios de classificação no regulamento final (TDT-MUX A).

Critério

Peso

Contribuição para a rápida massificação da televisão digital terrestre e 38%
desenvolvimento da Sociedade da Informação
Qualidade do plano técnico

33%

Adoção de soluções tecnologicamente inovadoras e promoção da 15%
interoperabilidade
Qualidade do plano económico-financeiro

14%

6.1.3.2 - MUXES B a F

Projeto de regulamento:

Tabela 58: Critérios de classificação no projeto de regulamento (TDT-MUXES B a F).

Critério

Peso

Contribuição para a rápida massificação da televisão digital terrestre e 24%
promoção da concorrência.
Diversidade da composição da oferta de serviços de programas, 16%
incluindo facilidades para possibilitar o acesso das pessoas com
limitações visuais e auditivas e a emissão em alta definição.
Carácter tecnologicamente inovador, incluindo a promoção da 15%
interoperabilidade, e o contributo para o desenvolvimento da Sociedade
da Informação.
Qualidade do plano técnico, incluindo a adoção de tecnologias, 12%
designadamente ao nível de equipamentos terminais, de forma a
possibilitar o acesso das pessoas com necessidades especiais.
Qualidade do plano económico-financeiro, incluindo uma oferta 9%
destinada a cidadãos com necessidades especiais e o fomento da
indústria portuguesa.

209

Oferta de serviços de programas televisivos regionais ou capacidade de 8%
rede e de distribuição para essa tipologia de serviços de programas.
Oferta de serviços de programas de matriz educativa ou cultural ou 8%
capacidade de rede e de distribuição para essa tipologia de serviços de
programas.
Oferta de serviços de programas com relevante difusão de obras 8%
europeias e obras criativas de produção originária em língua portuguesa.

Como ficou o regulamento final:

Tabela 59: Critérios de classificação no regulamento final (TDT-MUXES B a F).

Critério

Peso

Contribuição para a rápida massificação da televisão digital terrestre e 21,6%
promoção da concorrência.
Qualificação da Oferta televisiva.

24%

Qualidade do plano técnico, incluindo a adoção de tecnologias, 19,8%
designadamente ao nível de equipamentos de receção, de forma a
possibilitar o acesso das pessoas com necessidades especiais.
Adoção de soluções tecnologicamente inovadoras, promoção da 13,2%
interoperabilidade, e o contributo para o desenvolvimento da Sociedade
da Informação.
Oferta de serviços de programas que contribuam para a produção de 8%
obras europeias.
Oferta de serviços de programas com relevante difusão de obras 8%
criativas de produção originária em língua portuguesa.
Qualidade do plano económico-financeiro.

5,4%

A Anacom, no seu website, diz o seguinte sobre a televisão digital terrestre:

A substituição de radiodifusão analógica por um sistema baseado em
técnicas digitais apresenta grandes vantagens em termos de eficiência de
utilização do espectro e de capacidade de transmissão, a qual pode ser
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canalizada para a disponibilização de outro tipo de serviços de comunicações
eletrónicas ou para incremento da própria oferta de televisão (ao nível do
número de programas), reforço da qualidade da mesma (por exemplo,
televisão de alta definição) e introdução de novas funcionalidades,
nomeadamente no âmbito da mobilidade e da interatividade167.

Aqui revela-se uma incoerência, já que o peso do critério «Adoção de soluções
tecnologicamente inovadoras» foi um dos mais baixos nos dois concursos da TDT. A
incoerência vê-se também em relação à Lei da Televisão, que diz, em seu artigo 9º, que
um dos fins da atividade televisão é “difundir e promover a cultura e a língua
portuguesas, os criadores, os artistas e os cientistas portugueses e os valores que
exprimem a identidade nacional” 168 . No entanto, tal prerrogativa, que poderia ser
exigida de forma mais cabal no concurso relativo aos multiplexes B a F, que tratava
também dos conteúdos, acabou por ter pouco peso, o que remete para as apalavras de
Balandier (1992: 21), que afirma que “o grande ator político comanda o real pelo
imaginário”.
Ao avaliarmos o processo de elaboração das regras dos concursos públicos,
notamos que, apesar do alerta feito por algumas das partes interessadas, a Portugal
Telecom parece ter sido profundamente beneficiada e o principal indício disto está no
facto de que apenas a PT concorreu ao Multiplexer A. No caso dos Multiplexes B a F,
além da PT, o grupo sueco AirPlus TV apresentou candidatura, mas a Portugal Telecom
acabou por vencer os dois concursos, o que gerou uma disputa jurídica, conforme
veremos a seguir.

6.1.4 - A novela dos canais pagos da TDT

Ao perder o concurso, a AirPlus TV disse que os critérios que garantiram a
vitória da PT não foram claros e denunciou que um dos membros do júri, Carlos
Salema, era administrador de um instituto – o Instituto de Telecomunicações – do qual a
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Disponível em
http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=130940&themeMenu=1#horizontalMenuArea. Acesso em
11 de Março de 2009.
168
Disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=506380. Acesso em 11 de Março de 2009.
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PT seria cliente e financiadora. Além disso, a filha de Salema e o irmão dele pertenciam
aos quadros da PT. (Diário de Notícias, 22 de julho de 2008169).
As denúncias levaram à reavaliação das propostas. Carlos Salema não
participou do novo júri, pois decidiu renunciar à posição. Após a reavaliação, a Anacom
e o governo ratificaram a vitória da Portugal Telecom. A AirPlus considerou que o
resultado inaceitável, pois estaria mantendo “todas as distorções da avaliação anterior”
(Público, 24/09/2008170).
A AirPlus recorreu ao Tribunal de Justiça e impetrou uma ação para que as
licenças dos canais pagos não fossem concedidas, mas, no decorrer do processo,
resolveu desistir da ação, alegando que não desejaria ser “um litigante hostil ao Estado
português, nem um ator indesejado no cenário audiovisual171” (Diário Económico, 02 de
abril de 2009172). A Portugal Telecom passou a deter, então, todas as licenças referentes
à televisão digital terrestre em Portugal.
No entanto, em janeiro de 2010 a PT pediu a revogação da licença de operação
dos canais pagos da TDT, alegando que o mercado havia sofrido alterações em relação à
época em que o concurso havia sido lançado e que o negócio não seria mais viável
(Ionline, 22 de janeiro de 2010173).
A vitória da PT no concurso relativo aos canais pagos revelou-se
essencialmente uma estratégia da empresa para ampliar sua participação no mercado da
TV por subscrição em Portugal, em plataformas não terrestres. Pode-se constatar que,
ao vencer a AirPlus TV, a PT conseguiu impedir a entrada no mercado de um
concorrente no setor de TV por subscrição. Conseguido isto, ela desistiu de operar o
serviço. O Estado não lançou um novo concurso após a sua desistência, nem chamou o
segundo colocado para implementar o serviço. Nota-se aqui a face oculta do poder
(Bachrach & Baratz, 1962): a não decisão do poder público legitimou a estratégia de
domínio de mercado por parte de um grupo privado. Isto fere claramente o princípio de
equidade de forças nas sociedades democráticas (Stone, 2002).
169

Disponível em http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=982672. Acedido em 17 de maio de
2012.
170
Disponível em http://economia.publico.pt/Noticia/airplus-indignada-com-reavaliacao-das-propostasda-televisao-digital-terrestre-1343769. Acedido em 17 de maio de 2012.
171
No dia 20 de abril de 2009, contactamos, via email, o presidente da AirPLus TV, Michael Werner, a
pedir informações a respeito da participação da empresa no processo de implementação a TDT em
Portugal. Na altura solicitamos ainda a autorização para fazer uma entrevista com o advogado da AirPlus
em Portugal, no entanto, não obtivemos qualquer resposta.
172
Disponível em http://economico.sapo.pt/noticias/airplus-desiste-em-definitivo-da-tdt_7330.html.
Acedido em 3 de abril de 2012.
173
Disponível em http://www1.ionline.pt/conteudo/43252-tdt-pt-pede-revogacao-da-frequencia-canaispagos. Acedido em 17 de maio de 2012.
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Cabe lembrar que até a data do pedido de revogação a PT não havia
implementado qualquer política relativa à TDT paga, sendo que as licenças de operação
dos serviços referentes aos multiplexes B e C, de cobertura nacional174 estabeleciam que
a empresa teria que iniciar a exploração comercial dos serviços até o dia 31 de junho de
2009 e que deveria garantir até o final do 2009 a cobertura de pelo menos 78% da
população. No caso dos multiplexes D, E e F, referentes à cobertura de âmbito parcial,
as licenças de operação175 determinavam que a PT deveria providenciar uma cobertura
de 74% da população, também até o final de 2009.
Mesmo não tendo cumprido tais exigências, a empresa jamais sofreu sanções
ou processos por parte do Autoriade Nacional de Comunicações, que permitiu
passivamente o descumprimento da Lei.
Além disto, a Anacom aceitou facilmente o pedido de revogação e até mesmo
devolveu a caução no valor de € 2 500 000 que a PT havia depositado. O depósito era
uma determinação do artigo 16º do concurso referente aos MUXES B a F. O mesmo
artigo dizia que a caução só seria libertada ao final de 42 meses, se a empresa vencedora
cumprisse suas obrigações relativas à implementação do sistema:

Artigo 16.º
Caução definitiva
1 - A entidade habilitada nos termos do presente concurso fica obrigada, no
prazo de 10 dias úteis a contar da recepção da comunicação referida no n.º 4
do artigo 15.º, a proceder ao reforço da caução para o valor de € 2 500 000.
2 - A caução referida no número anterior vigora por um período máximo de
42 meses, sendo libertada na medida em que se verificar o cumprimento do
faseamento das obrigações de cobertura constantes do caderno de encargos
ou resultantes de compromisso neste domínio assumido na proposta
vencedora. (artigo 16º da Portaria n.º 207-A/2008 de 25 de Fevereiro, da
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Deliberações do ICP-Anacom nº 133/2009 e nº 134/2009, de 9 de junho. Disponíveis, respetivamente,
em
http://www.anacom.pt/streaming/TDT_lic133_2009.pdf?contentId=957756&field=ATTACHED_FILE e
http://www.anacom.pt/streaming/TDT_lic134_2009.pdf?contentId=957760&field=ATTACHED_FILE.
Acedido em 16 de maio de 2012.
175
Deliberações do ICP-Anacom nº 135/2009, nº 136/2009 e nº 137/2009, de 9 de junho. Disponíveis,
respetivamente, em
http://www.anacom.pt/streaming/TDT_lic135_2009.pdf?contentId=957768&field=ATTACHED_FILE,
http://www.anacom.pt/streaming/TDT_lic136_2009.pdf?contentId=957782&field=ATTACHED_FILE e
http://www.anacom.pt/streaming/TDT_lic137_2009.pdf?contentId=957791&field=ATTACHED_FILE.
Acedido em 17 de maio de 2012.
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Presidência do Conselho de Ministros e Ministério das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações)

A PT não cumpriu o que dizia o artigo, mas recebeu a caução de volta,
revelando que a eficiência requerida pelo sistema democrático (Stone, 2001) não foi
respeitada, pois o Estado absorveu um prejuízo do qual estava resguardado perante a
Lei.
A ERC pronunciou-se contra a revogação das licenças da TDT paga, por
considerar a componente como essencial na introdução da plataforma digital terrestre
em Portugal. A Entidade reguladora também destacou que a desistência da PT poderia
levar a uma leitura pelo mercado de a atitude da empresa teria resultado no afastamento
da concorrência (ERC, 2010: 17).

O reconhecimento das pretensões invocadas pelo operador PTC dificilmente
deixaria de ser interpretado pelo mercado e pelos diferentes atores nele
implicados como representando um benefício para quem deliberadamente se
teria colocado numa situação de incumprimento face a compromissos
assumidos. Embora o Conselho Regulador rejeite, naturalmente, que tenha
sido esse o objetivo visado pela PTC, julga-se contudo inevitável que a
revogação da licença em apreço viabilizaria a leitura de que, numa primeira
fase, teria sido permitido à PTC afastar a concorrência à componente paga da
TDT, afirmando nela o seu interesse e apresentando para tanto um projeto
meritório, para, numa fase posterior, já na posse do respetivo título
habilitante, renunciar a tal projeto, afirmando já não ser o mesmo
economicamente viável nem interessante, com isso colocando em causa quer
os interesses de terceiros entretanto preteridos, quer os de outros agentes
sectoriais visados nos instrumentos concursais aplicáveis, quer ainda os do
Estado, e tendo então caminho livre para gerir a plataforma do MUX A sem
as naturais condicionantes impostas pelo modelo de televisão paga.

Como a decisão final cabia à Anacom, a interpretação do regulador das
telecomunicações foi a que prevaleceu em detrimento do posicionamento da ERC.
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6.1.5 - O concurso para o 5º canal generalista

Ao iniciar o processo de conversão dos sinais analógicos para o digital, o XVII
Governo Constitucional, do Partido Socialista, decidiu que seria coerente haver uma
oferta diferenciada na TDT, de forma a estimular a adesão voluntária da população à
nova tecnologia. Diante disto, o Conselho de Ministros publicou uma resolução
(Resolução nº 12/2008, de 22 de janeiro176) que determinava a reserva de capacidade no
multiplexer A, para um novo serviço de programas televisivo de acesso não
condicionado livre, e a abertura de um concurso público para a concessão de licença do
novo canal, assim que estivessem reunidas as condições necessárias para tal.
Sendo assim, no dia 31 de outubro de 2008, a Presidência do Conselho de
Ministros publicou a portaria que determinou a abertura do concurso público para o 5º
canal generalista, que seria emitido exclusivamente na plataforma digital. Como tratavase de um concurso para atribuição de uma concessão de operação de um canal e a gestão
do seu conteúdo, coube à ERC geri-lo e proceder à apreciação e classificação das
candidaturas, de acordo com os seguintes critérios (Portaria n.º 1239/2008, de 31 de
Outubro177):

Critério a) Contributo para a qualificação da oferta televisiva - valoração:
50%.
Critério b) Contributo para a diversificação da oferta televisiva - valoração:
30%.
Critério c) Contributo para a difusão de obras criativas europeias,
independentes e em língua originária portuguesa - valoração: 10 %.
Critério d) Cumprimento das normas legais e compromissos assumidos no
decurso de anterior exercício de uma atividade licenciada de televisão valoração: 5%.
Critério e) Linhas gerais da política de recursos humanos, nomeadamente
quanto aos planos de recrutamento, formação e qualificação profissional,
aferidas pela sua avaliação qualitativa — valoração: 5%.

No dia 23 de janeiro de 2009, a ERC realizou o ato público de abertura das
propostas. Duas empresas haviam apresentado a candidatura: a Zon II – Serviços de
Televisão S.A., e a Telecinco S.A.
176
177

Disponível em http://dre.pt/pdf1sdip/2008/01/01500/0062700628.pdf. Acedido em 2 de abril de 2012.
Disponível em http://dre.pt/pdf1s/2008/10/21200/0765307660.pdf. Acedido em 2 de abril de 2012.

215

A Zon II provinha da Zon Multimédia. Já a Telecinco foi fundada por cinco
jornalistas, com o objetivo de participar do concurso. Os jornalistas eram: Ana Rangel,
Augusto Bonfinha, Carlos Pinto Coelho, David Borges e João Salvado.
No entanto, no dia 18 de fevereiro de 2009, a ERC publicou uma deliberação
(Deliberação 2/LIC-TV/2009178), considerando que as duas candidaturas não reuniam os
requisitos legais e regulamentares para admissão a concurso e excluiu as propostas.
No caso da Telecinco, a Entidade Reguladora considerou que a candidatura não
preenchia o que exigia o caderno de encargos no que dizia respeito à viabilidade do
plano económico-financeiro.
Em relação à Zon II, o regulador excluiu a candidatura por esta não apresentar
recursos humanos e meios técnicos suficientes para implementar o projeto,
descumprindo, assim, os requisitos exigidos para admissão no concurso.
Cabe ressaltar que a decisão da ERC foi tomada com base em relatório que a
Entidade encomendou ao Centro de Estudos de Gestão Empresarial da Universidade
Nova de Lisboa (CEGE-UNL), ao Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores
do Porto (INESC) e ao consultor de média Luís Pinto Enes. A Lei faculta à ERC esse
direito que, não estando previsto como uma fase obrigatória do procedimento, é
considerado facultativo e não vinculativo. No entanto, em suas deliberações, a ERC
deixou claro que o peso dos relatórios foram praticamente decisivos na decisão de
chumbar as candidaturas. No caso da Zon II, segundo os pareceres da ERC, o projeto
seria injustificado, uma vez que previa a realização de 705 minutos de emissão semanal,
incluindo 75 minutos de informação diária, com uma equipa de apenas seis jornalistas.
No total, a proposta da Zon previa 59 colaboradores. A empresa também não incluiu
meios destinados à produção de conteúdos, que seriam adquiridos de fornecedores
externos. Em relação à Telecinco, a Entidade Reguladora, com base no parecer do
CEGE-UNL, considerou que a empresa não teria levado em conta o quadro de recessão
mundial que se desenhava em 2009 e teria utilizado, como base para os cálculos do
estudo de viabilidade económica apresentado no âmbito do concurso, dados referentes
às receitas dos anos de 2007 e 2008 dos canais generalistas que estavam em operação na
TV aberta analógica. Além disto, a Telecinco teria ambicionado uma margem de
audiência de 20% a 25% no primeiro ano, o que, no entender da ERC, seria de difícil
alcance, haja vista que nos primeiros anos a TDT não estaria plenamente apta a ser
178

Disponível em http://tvdigital.files.wordpress.com/2009/02/deliberacao2lictv2009cp.pdf. Acedido em
2 de abril de 2012.
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recebida por toda a população portuguesa. A ERC destacou ainda que a Telecinco
considerou o alcance do ambicioso share of marketing devido ao carácter inovador da
sua programação, mas e empresa não teria entrado em detalhes. (Denicoli, 2009).
Os advogados da Telecinco alegaram que, conforme previa o regulamento do
concurso, a Entidade poderia pedir esclarecimentos relativos aos pontos que
considerasse nebulosos, o que não teria sido feito, segundo afirmaram no recurso
apresentado pela empresa179:

"Em termos procedimentais foi aniquilada, na fase prévia e embrionária do
concurso, uma plataforma de intervenção das concorrentes que urgia
assegurar em fase subsequente, e sem que tal prejudicasse o direito do
Conselho Regulador da ERC de, pese embora recolher todo o manancial
informativo e documental, vir a determinar a exclusão de qualquer das
concorrentes, depois de lhes conceder o direito a sustentar a sua candidatura
em prol do princípio de favor do concurso."

Em entrevista realizada no âmbito deste estudo com um dos sócios da
Telecinco, o jornalista João Salvado 180 alegou que a exclusão da empresa teve uma
conotação política. Segundo o jornalista, havia uma adversidade entre um dos
responsáveis pelo projeto, o Dr. Emídio Rangel, pai de uma das sócias da Telecinco,
Ana Rangel, e o então ministro dos Assuntos Parlamentares, Augusto Santos Silva, que
tutelava a Comunicação Social. No entanto, a suspeita do jornalista não foi oficialmente
confirmada. Apesar disto, configura-se como um posicionamento de um dos
interessados diretos no caso, o que justifica este registo.
A Zon também apresentou um recurso 181 junto à ECR, mas a Entidade
Reguladora manteve a decisão inicial.
Não satisfeita, a Telecinco decidiu avançar com um processo em Tribunal,
tendo impetrado um pedido de providência cautelar, no dia 23 de abril de 2009, com o
intuito de impedir que o Estado tomasse novas medidas referentes ao concurso, até que
todos os procedimentos fossem judicialmente esclarecidos. Seis meses depois da
queixa, o pedido de providência cautelar foi aceite pelo Tribunal Administrativo de
179

Recurso disponível em http://tvdigital.files.wordpress.com/2009/03/recurso-telecinco.pdf. Acedido em
2 de abril de 2012.
180
A entrevista foi solicitada e agendada no âmbito deste estudo doutoral e foi realizada no dia 17 de abril
de 2009, às 15 horas, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.
181
Ao contrário da Telecinco, a Zon não disponibilizou o recurso na Internet para acesso online, portanto
os argumentos apresentados pela empresa não se tornam públicos.
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Lisboa (Público, 27 de outubro de 2009182). No entanto, em 29 de abril de 2010, O
Tribunal Administrativo deu razão à ERC na sua decisão de excluir a candidatura da
Telecinco, permitindo ao Estado deliberar sobre o que fazer com as frequências antes
destinadas às transmissões do 5º canal (Lusa, 4 de maio de 2010183). Apesar disto, o
projeto do 5º canal não foi retomado e, até a conclusão deste estudo, em junho de 2012,
não houve qualquer deliberação do Estado sobre o caso.
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Disponível em http://www.publico.pt/Media/providencia-cautelar-impede-lancamento-de-novoconcurso-para-o-quinto-canal_1407070. Acedido em 2 de abril de 2012.
183
Disponível em http://www.publico.pt/Media/5%C2%BA-canal-tribunal-da-razao-a-decisao-da-erc-dechumbar-concorrentes-1435471. Acedido em 2 de abril de 2012.
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