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Sumário Executivo 

A possibilidade de comunicar e ter acesso ao máximo de informação disponível em 

qualquer momento e em qualquer lugar tem sido um dos catalisadores do 

desenvolvimento das comunicações electrónicas. 

 

O espectro radioeléctrico é um recurso público escasso e a sua procura na sociedade 

moderna tem vindo a crescer, estando na base de qualquer tipo de serviço sem fios, das 

comunicações móveis, da radiodifusão sonora e televisiva, de comunicações por 

satélite, de comunicações de suporte à navegação marítima e aeronáutica, entre muitas 

outras. 

 

No plano da televisão terrestre, a eficiência da tecnologia digital face à analógica – na 

mesma quantidade de espectro difunde-se uma quantidade de informação muito superior 

– proporcionará uma utilização do espectro muito mais eficaz; a migração da televisão 

analógica para a digital que, à semelhança do que está a ocorrer no resto da Europa, irá 

também iniciar-se brevemente em Portugal, proporcionará a abertura de novas 

perspectivas em termos de utilização do espectro, que poderão assumir um valor social e 

económico inestimável. 

 

É neste contexto que surge o conceito de dividendo digital, entendido como o espectro 

que, actualmente atribuído ao serviço de radiodifusão televisiva nas faixas de VHF e 

UHF, será libertado em resultado da conversão dos serviços de programas televisivos 

analógicos terrestres existentes, em formato digital. 

 

O processo de transição implica no entanto, que durante um período de tempo as 

emissões analógicas e digitais de televisão coexistam. Trata-se do designado período de 

simulcast, que em Portugal se estima que dure cerca de três anos, considerando que o 

início das emissões digitais terrestres está previsto para Abril de 2009 e a cessação das 

emissões analógicas de televisão, o comummente denominado switch-off, deve ocorrer 

em todo o território nacional até 26 de Abril de 2012. 

 

Tal facto implica que a disponibilização do espectro correspondente ao dividendo 

digital, na sua totalidade, só seja possível a partir desta data. 

 

Adicionalmente, a afectação do dividendo digital poderá ter implicações a nível social, 

cultural e económico, o que, associado à necessidade de se assegurar uma gestão 

eficiente e eficaz deste recurso justifica o lançamento da presente consulta pública. Esta 

consulta faz parte do processo de reflexão que está a decorrer no ICP-ANACOM para a 

avaliação de cenários alternativos para a utilização do espectro, com vista a uma futura 

tomada de decisão sobre esta matéria. 

 

Na consulta, são identificadas de forma sumária algumas das potenciais utilizações, do 

dividendo digital, nomeadamente a televisão móvel, a televisão em alta definição, os 

serviços móveis e fixos de banda larga, a radiodifusão sonora digital, entre outras. 

 

Com a presente consulta pública, o ICP-ANACOM pretende recolher até ao dia 13 de 

Maio, os contributos dos diversos intervenientes no mercado (operadores, fabricantes, 

utilizadores e outros), relativamente às potencialidades deste recurso espectral, sendo 

formuladas questões sobre o impacto expectável da utilização do dividendo digital, a 

coordenação ou harmonização dessa utilização a nível europeu, a sua repartição pelos 
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diversos serviços/aplicações, da possibilidade de adoptar critérios de neutralidade 

tecnológica e de serviços, bem como dos procedimentos de disponibilização/atribuição 

do espectro que vier a ser disponibilizado e respectivos calendários. 

 

O ICP-ANACOM disponibilizará um relatório com as principais conclusões decorrentes 

da consulta pública agora iniciada, salientando-se no entanto que o processo de alocação 

do dividendo digital não se esgota nesta consulta. 
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1. Introdução  

A possibilidade de comunicar e ter acesso ao máximo de informação disponível em 

qualquer momento e em qualquer lugar tem sido um dos catalisadores do 

desenvolvimento das comunicações electrónicas.  

 

O espectro radioeléctrico é um recurso público escasso e a sua procura na sociedade 

moderna tem vindo a crescer, estando na base de qualquer tipo de serviço sem fios, das 

comunicações móveis, da radiodifusão sonora e televisiva, de comunicações por 

satélite, de comunicações de suporte à navegação marítima e aeronáutica, entre muitas 

outras. 

 

O desenvolvimento das comunicações móveis nas últimas décadas tem motivado uma 

procura crescente de espectro para suporte das redes que permitem fornecer aquele tipo 

de comunicações. 

 

No plano da televisão terrestre, a eficiência da tecnologia digital face à analógica – na 

mesma quantidade de espectro difunde-se uma quantidade de informação muito superior 

– proporcionará uma utilização do espectro muito mais eficaz. 

 

Este espectro na faixa de UHF reveste-se de grande valor para a sociedade, pois 

combina características de cobertura (propagação) e capacidade (largura de banda) que 

o tornam adequado a um vasto leque de aplicações e serviços. 

 

O processo de migração da televisão analógica para a digital que, à semelhança do que 

está a ocorrer no resto da Europa, irá também iniciar-se em Portugal, proporcionará a 

abertura de novas perspectivas em termos de utilização do espectro, que poderão 

assumir um valor social e económico inestimável. É de interesse público que o espectro 

que venha a ser liberto com esta transição – o dividendo digital – seja gerido de forma 

eficaz e utilizado de maneira eficiente, de modo a dar uma resposta equilibrada à 

procura crescente deste recurso. A determinação dos serviços a que poderá vir a ser 

afecto e as inevitáveis consequências económicas e sociais de tais opções justificam o 

envolvimento de todos os potenciais interessados e do mercado a este propósito. 

 

Determinam os Estatutos do ICP-ANACOM
1
 que constituem atribuições desta 

Autoridade, entre outras, “assegurar a gestão do espectro radioeléctrico, envolvendo a 

planificação, a atribuição de recursos espectrais e a sua supervisão (…)”, “promover a 

competitividade e o desenvolvimento nos mercados das comunicações, nomeadamente 

no contexto da convergência das comunicações, dos meios de comunicação social e das 

tecnologias da informação”, “promover processos de consulta pública e de manifestação 

de interesse (…)”, “participar na definição estratégica global de desenvolvimento das 

comunicações, nomeadamente no contexto da convergência das telecomunicações, dos 

meios de comunicação social e das tecnologias da informação, realizando estudos 

adequados para o efeito”
2
. 

 

                                                 
1
 Publicados em anexo ao Decreto-Lei n.º 309/2001, de 7 de Dezembro. 

2
 Artigo 6º, n.º 1 alíneas c), f), m) e o) dos Estatutos. 
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No mesmo sentido a Lei n.º 5/2004 de 10 de Fevereiro (LCE – Lei das Comunicações 

Electrónicas) estabelece que no âmbito da gestão do espectro
3
, compete ao ICP- 

ANACOM planificar as frequências em conformidade com os seguintes critérios: a) 

disponibilidade do espectro radioeléctrico; b) garantia de condições de concorrência 

efectiva nos mercados relevantes; c) utilização efectiva e eficiente das frequências
4
.     

 

Como corolário do regime fixado, cabe ao ICP-ANACOM proceder à atribuição e 

consignação de frequências, obedecendo a critérios objectivos, transparentes, não 

discriminatórios e de proporcionalidade
5
.   

 

Num plano supranacional é competência desta Autoridade assegurar a representação 

técnica do Estado Português nos organismos internacionais congéneres, quando de outro 

modo não for determinado
6
, cabendo-lhe acompanhar a actividade das entidades 

reguladoras afins, as experiências estrangeiras de regulação das comunicações e 

estabelecer relações (…) no plano técnico, com os organismos comunitários e 

internacionais
7
. O ICP-ANACOM deve promover a harmonização do uso de 

frequências da União Europeia de forma a garantir a sua utilização efectiva e eficiente 

no âmbito da Decisão n.º 676/2002/CE (Decisão do Espectro).
 8

 
9
 

 

Constituem objectivos enformadores de toda a acção reguladora a prosseguir por esta 

Autoridade “promover a concorrência na oferta de redes e serviços de comunicações 

electrónicas, de recursos e serviços conexos”, “contribuir para o desenvolvimento do 

mercado interno da União Europeia” e “defender os interesses dos cidadãos”, nos 

termos da LCE
10

. Neste contexto, compete especificamente ao ICP-ANACOM 

“incentivar uma utilização eficiente e assegurar uma gestão eficaz das frequências 

(…)”
11

. 

 

É neste enquadramento que se insere a presente consulta sobre a utilização do dividendo 

digital, que se destina a equacionar a utilização futura de uma parte do espectro 

radioeléctrico, que revela grande potencial de utilização.  

 

Esta consulta faz parte de todo um processo de recolha de informação que sustente o 

ICP-ANACOM numa futura tomada de posição sobre a matéria, onde se inclui 

igualmente o seminário
12

 sobre o dividendo digital que o ICP-ANACOM irá promover 

durante o mês de Abril e que tem como objectivo estimular a reflexão sobre o tema, por 

forma a incentivar todos os interessados a participar na consulta. 

 

                                                 
3
 Entendido este como o conjunto de frequências associadas às ondas radioeléctricas (artigo 15º, n.º 1 da 

LCE). 
4
 Artigo 15º, n.º 2 da LCE. 

5
 Artigo 15º, n.º 3 da LCE. 

6
 Artigo 6º, n.º 1 al. r) dos Estatutos. 

7
 Artigo 6º, n.º 2 al. b) dos Estatutos. 

8
 Do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Março, relativa a um quadro regulamentar para a 

política do espectro de radiofrequências na Comunidade Europeia. 
9
 Artigo 15º, n.º 4 da LCE. 

10
 Artigo 5º, n.º1, als. a) a c) da LCE. 

11
 Artigo 5º, n.º 2, al. d) da LCE. 

12
 http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=869220 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=869220
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Tratando-se de uma auscultação ao mercado, a presente consulta não se insere, nem 

substitui, os procedimentos de consulta previstos no artigo 8º da LCE e demais 

disposições legais aplicáveis, no âmbito do enquadramento legislativo vigente. 

 

1. Qual o impacto desejável, entre outros ao nível económico e social, da utilização do 

dividendo digital? 

 

2. Enquadramento  

2.1. Enquadramento espectral  

2.1.1. Espectro actualmente atribuído à radiodifusão televisiva 

 

O serviço de radiodifusão televisiva tem actualmente atribuídas as seguintes faixas de 

frequências: 

 

Faixa I: 47-68 MHz (canais 2 a 4) – VHF  

 

canal 2 canal 3 canal 4 

47-54 MHz 54-61 MHz 61-68 MHz 

 

Faixa III: 174-230 MHz (canais 5 a 12) – VHF  
 

canal 5 canal 6 canal 7 canal 8 canal 9 canal 10 canal 11 canal 12 

174-181 MHz 181-188 MHz 188-195 MHz 195-202 MHz 202-209 MHz 209-216 MHz 216-223 MHz 223-230 MHz 

 

Faixas IV e V: 470-862 MHz (canais 21 a 69) – UHF  

 

canal 21 canal 22 canal 23 canal 24 canal 25 canal 26 canal 27 

470-478 MHz 478-486 MHz 486-494 MHz 494-502 MHz 502-510 MHz 510-518 MHz 518-526 MHz 

canal 28 canal 29 canal 30 canal 31 canal 32 canal 33 canal 34 

526-534 MHz 534-542 MHz 542-550 MHz 550-558 MHz 558-566 MHz 566-574 MHz 574-582 MHz 

canal 35 canal 36 canal 37 canal 38 canal 39 canal 40 canal 41 

582-590 MHz 590-598 MHz 598-606 MHz 606-614 MHz 614-622 MHz 622-630 MHz 630-638 MHz 

canal 42 canal 43 canal 44 canal 45 canal 46 canal 47 canal 48 

638-646 MHz 646-654 MHz 654-662 MHz 662-670 MHz 670-678 MHz 678-686 MHz 686-694 MHz 

canal 49 canal 50 canal 51 canal 52 canal 53 canal 54 canal 55 

694-702 MHz 702-710 MHz 710-718 MHz 718-726 MHz 726-734 MHz 734-742 MHz 742-750 MHz 

canal 56 canal 57 canal 58 canal 59 canal 60 canal 61 canal 62 

750-758 MHz 758-766 MHz 766-774 MHz 774-782 MHz 782-790 MHz 790-798 MHz 798-806 MHz 

canal 63 canal 64 canal 65 canal 66 canal 67 canal 68 canal 69 

806-814 MHz 814-822 MHz 822-830 MHz 830-838 MHz 838-846 MHz 846-854 MHz 854-862 MHz 

Legenda:  

 
VHF 

Parte inferior da faixa UHF  

Parte central da faixa UHF 

Parte superior da faixa UHF 
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As faixas de VHF (I e III) são compostas por 11 canais radioeléctricos de 7 MHz cada, 

enquanto as faixas de UHF (IV e V) são compostas por 49 canais radioeléctricos de 8 

MHz, considerando-se nestas últimas que os canais 21 a 36 compõem a sua parte 

inferior , os canais 37 a 53 a parte central e os canais 54 a 69 a parte superior . 

 

Estas faixas foram planeadas para a televisão analógica numa Conferência Regional da 

União Internacional das Telecomunicações (UIT) efectuada em 1961 em Estocolmo, 

onde se concluiu o denominado “Stockholm Agreement” (ST61).  

 

No caso de Portugal o canal 12 e os canais 61 a 69, por se encontrarem então atribuídos 

para utilizações militares de defesa e segurança, não foram incluídos no planeamento da 

televisão.   

 

A sub-faixa correspondente aos canais 61-69 (790-862 MHz) foi disponibilizada para 

utilizações civis no final da década de 90, pelo que existem já algumas utilizações dos 

canais 61 a 64 por parte de retransmissores de baixa potência de TV analógica, tendo os 

canais 65 a 69 sido reservados exclusivamente para a introdução da Televisão Digital 

Terrestre (TDT). Pode assim afirmar-se, que os actuais serviços de programas de 

televisão analógicos terrestres (quatro de âmbito nacional e dois de âmbito regional, 

sendo estes um em cada Região Autónoma) utilizam cerca de 70 MHz em VHF e 352 

MHz em UHF, num total de 422 MHz de espectro radioeléctrico utilizado. 

 

2.1.2. A Conferência Regional de Radiocomunicações (RRC-06) 

 

Em finais da década de 90 e com o desenvolvimento da norma DVB-T
13

 (Digital Vídeo 

Broadcasting – Terrestrial) pelo ETSI (European Telecommunications Standards 

Institute), começou a ser introduzida a televisão digital na Europa. 

 

No entanto, e apesar do ST61 permitir a adição de estações digitais ao Plano, este tinha 

sido optimizado para uma tecnologia analógica encontrando-se pois desadequado face à 

realidade. Adicionalmente, e como importava garantir a máxima eficiência espectral, 

num contexto totalmente digital, bem como garantir um acesso equitativo ao espectro 

por parte de todos os países, chegou-se à conclusão de que era necessário desenvolver 

um novo Plano. 

 

Realizou-se assim em 2006, em Genebra, a Conferência Regional da UIT – RRC06 

(envolvendo a Europa, África e alguns países do Médio Oriente) que reviu o Acordo de 

Estocolmo de 61, nas faixas III, IV e V
14

, por forma a não só permitir a introdução da 

TDT na Europa, mas também para enquadrar as utilizações de radiodifusão sonora 

digital (T-DAB), num Plano de frequências internacional mais alargado e no âmbito da 

UIT. Um dos princípios que nortearam a posição da Europa foi o de tentar flexibilizar a 

utilização das frequências nestas faixas, tendo já em vista uma eventual utilização das 

faixas por outro tipo de serviços, que não de radiodifusão.  

 

De facto, a Conferência planeou todas as faixas para serviços de radiodifusão sonora e 

televisiva, sendo esse apenas o seu mandato. No entanto, houve um entendimento que 

se materializou numa reserva efectuada pela Europa, segundo a qual os países europeus 

                                                 
13

 Norma EN 300 744 
14

 A faixa I continua a ser regida pelo ST61 
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se reservavam o direito de implementar outros serviços nos seus países, desde que 

fossem cumpridas as máscaras espectrais definidas e que os mesmos não necessitassem 

de maior protecção nem produzissem maior interferência nos territórios dos países 

vizinhos. 

 

Foi assim produzido um novo Acordo (GE06) que contém o novo plano de frequências 

para a radiodifusão digital terrestre a ser implementado pelos países da Europa, África e 

alguns do Médio Oriente, tendo Junho de 2015
15

 sido a data fixada para o fim da 

protecção aos sistemas analógicos. 

 

2.1.3. O Dividendo Digital  

 

Como já referido, a tecnologia digital proporciona uma utilização de espectro muito 

mais eficaz do que a tecnologia analógica. 

 

Por outro lado, a grande maioria do espectro presentemente atribuído à televisão 

(fundamentalmente o das faixas IV e V) está compreendida naquele que é considerado 

como o de maior potencial, por combinar características de cobertura (propagação) e 

capacidade (largura de banda) que o tornam adequado a um vasto leque de aplicações e 

serviços. 

  

Nestas circunstâncias, e perspectivando-se a nível europeu a transição da televisão 

analógica para a digital, cedo começaram a surgir manifestações de interesse 

provenientes dos mais variados quadrantes para que o espectro a libertar, como 

consequência deste processo, fosse atribuído para novas aplicações ou serviços. 

 

É neste contexto que surge o conceito de dividendo digital, entendido como o espectro 

que, actualmente atribuído ao serviço de radiodifusão televisiva nas faixas de VHF e 

UHF, será libertado em resultado da conversão dos serviços de programas televisivos 

analógicos terrestres existentes, em formato digital. 

 

Saliente-se contudo que a plena disponibilização de espectro correspondente ao 

dividendo digital, só será possível após a cessação das emissões analógicas de televisão, 

processo comummente denominado switch-off, que em Portugal deverá ocorrer até 26 

de Abril de 2012, de acordo com a RCM nº 26/2009, de 17 de Março. 

 

2.2. Enquadramento Internacional 

2.2.1. UE 

 

A Comunicação da Comissão Europeia COM(2007)700, de 13 de Novembro de 2007, 

sublinha que o dividendo digital constitui uma oportunidade única para responder ao 

rápido crescimento da procura de serviços de comunicações sem fios, sendo que uma 

acção a nível da União Europeia servirá de apoio à execução da Iniciativa i2010
16

 

adoptada em 2005, a qual integra a Estratégia de Lisboa para o crescimento e emprego 

na Europa. É neste quadro que as diferentes instituições da UE se têm manifestado 

                                                 
15

 Embora para a faixa de VHF nalguns países (Europa não incluída) essa data seja Junho de 2020 
16

 http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm
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sobre o dividendo digital, também na decorrência do processo de transição da 

radiodifusão analógica para a digital, nos termos que de seguida se sintetiza. 

 

Ao nível da Comissão Europeia  

 

- A Comunicação COM(2005) 204, de 24 de Maio de 2005, intitulada "Acelerar a 

Transição da Radiodifusão Analógica para a Digital", fixa os objectivos da política 

comunitária para a referida transição e propõe 2012 como prazo limite para a 

cessação das emissões analógicas em todos os Estados-Membros. 

 

-  A Comunicação COM(2007) 371, de 2 de Julho de 2007, sobre a Conferência 

Mundial de Radiocomunicações de 2007 (WRC-07), a qual estabeleceu os objectivos 

da Comissão para aquela conferência. Um desses objectivos consistiu, ao nível da 

UIT, em atribuir aos serviços móveis o mesmo estatuto regulatório de que dispõem 

os serviços de radiodifusão na faixa de frequências de UHF. Isto permitiria, na 

perspectiva da Comissão, dar uma vantagem competitiva aos serviços móveis, uma 

vez que passariam a beneficiar de parte do espectro do dividendo digital.  

 

-  A Comunicação COM(2007) 700, de 13 de Novembro de 2007 [1], intitulada “Tirar 

o máximo partido do dividendo digital na Europa: Abordagem comum para o 

aproveitamento do espectro libertado com a transição para o digital”, com o 

objectivo de propor uma coordenação a nível europeu para assegurar a utilização 

eficiente do dividendo digital, resultante do switch-off da televisão analógica, 

expectável em 2012, de acordo com as perspectivas social e económica.  

 

Nesta Comunicação, a Comissão defende que, para além de mais serviços de 

televisão e de melhor resolução (Alta Definição), parte do espectro libertado deverá 

ser disponibilizado para novos serviços convergentes e multimédia, dos quais fazem 

parte nomeadamente a TV móvel, e ainda para outros serviços móveis (por exemplo 

serviços celulares móveis, serviços de emergência, etc.), para os quais estas faixas de 

frequências têm um valor bastante elevado. Além disso mencionam-se outras 

categorias de utilizações, como por exemplo a utilização do espectro não sujeita a 

licença (caso por exemplo dos dispositivos de curto alcance e baixa potência, 

telemetria médica e próteses auditivas) sem descurar as aplicações analógicas 

actualmente em funcionamento na faixa de UHF como por exemplo os microfones 

sem fios. 

 

A sua mais valia advém, segundo a Comissão, nomeadamente das características de 

propagação, que permitem uma redução significativa do número de estações a 

instalar para a prestação do serviço numa mesma área de cobertura, o que se reflecte 

obviamente nos custos associados à implementação das infra-estruturas. 

 

A Comissão aponta ainda claramente nesta Comunicação, para a intenção de efectuar 

uma segmentação da faixa de UHF por sistemas. Uma parte da faixa ficaria assim 

para a televisão fixa digital (sub-faixa inferior), outra sub-faixa para televisão móvel 

digital (sub-faixa central) e a restante sub-faixa para sistemas móveis (sub-faixa 

superior). 

 

Associada a esta questão, a Comissão tem também, por via do Comité das 

Comunicações, vindo a disponibilizar informação facultada pelos Estados-Membros 
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sobre o switchover. A informação sobre as datas de implementação da Televisão Digital 

Terrestre e datas sobre o switch-off da televisão analógica terrestre foi publicada pelos 

serviços da Comissão, como documento de trabalho, inicialmente em Anexo à 

Comunicação de 2005 sobre “Acelerar a transição da radiodifusão analógica à 

radiodifusão digital”. Esta informação tem vindo a ser subsequentemente actualizada.  

 

Nesta sede deve ainda ser mencionado o recente discurso proferido pela Comissária 

Europeia Viviane Reding, onde foi defendido que a faixa 470-862 MHz deveria ser 

atribuída em partes iguais ao serviço de radiodifusão e a outros serviços (196 MHz para 

radiodifusão e 196 MHz para outros serviços). 

 

Finalmente, ainda a nível da Comissão Europeia, deve salientar-se o estudo 

“Explorando o dividendo digital” em curso, no âmbito do Grupo para a Política do 

Espectro Radioeléctrico (RSPG – Radio Spectrum Policy Group), o qual irá identificar e 

avaliar opções para a adopção de uma estratégia coordenada na União Europeia. O 

relatório final do estudo deverá ser entregue no início de Agosto de 2009, sendo 

apresentada uma recomendação final e o respectivo “roadmap” no início de Setembro 

de 2009.  

 

Ao nível do Conselho 

 

-  As Conclusões do Conselho de 1 de Dezembro de 2005, sobre “Acelerar a transição 

da radiodifusão analógica à radiodifusão digital”, reconhecendo a importância da 

transição analógico-digital e, designadamente, convidando os Estados-Membros, 

tanto quanto possível, a concluir o processo até 2012. 

 

-  As Conclusões do Conselho de 11 e 12 de Dezembro de 2006, referindo que “entre 

as prioridades imediatas contam-se o desenvolvimento de modelos de atribuição de 

frequências do espectro radioeléctrico que satisfaçam todos os objectivos 

pretendidos, a rápida promoção de serviços moveis avançados e, na medida do 

possível, uma abordagem coordenada para a utilização do espectro de frequências 

libertado na sequencia da passagem para o sistema digital”. 

 

-  As Conclusões do Conselho de 12 de Junho de 2008 [2], sobre como “Tirar o 

máximo partido do dividendo digital na Europa: Abordagem comum para o 

aproveitamento do espectro libertado com a transição para o digital”, as quais 

reconhecem a necessidade de se adoptar uma abordagem coordenada sobre o 

dividendo digital que não passe por decisões "mandatórias" da Comissão e que 

garanta grande flexibilidade na adopção das decisões nacionais. 

 

Ao nível do Parlamento Europeu 

 

-  A Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de Fevereiro de 2007, sobre uma política 

comunitária em matéria de espectro de radiofrequências. 

 

-  A Resolução do Parlamento Europeu, de 24 de Setembro de 2008 [3], sobre tirar o 

máximo partido do dividendo digital na Europa: Abordagem comum para o 

aproveitamento do espectro libertado com a transição para o digital. 
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Nesta Resolução, o Parlamento Europeu apesar de não ser tão assertivo quanto a 

Comissão, não deixa de referir que o aumento de eficiência espectral da televisão 

digital terrestre poderá permitir que cerca de 100 MHz do dividendo digital sejam 

atribuídos a outros serviços entre os quais os serviços móveis de banda larga.  

 

Com efeito, o Parlamento Europeu reconhece o direito de cada Estado-Membro 

determinar o uso do seu dividendo, considerando que a segmentação da faixa de 

UHF deve ser baseada numa estratégia de “bottom-up”, tendo em conta as 

especificidades dos mercados nacionais. 

 

Como tal, o Parlamento Europeu solicita com urgência à Comissão que efectue, em 

cooperação com os Estados Membros, estudos técnicos, socio-económicos e de 

custos/benefícios que determinem a dimensão e as características das sub-faixas que 

poderão vir a ser coordenadas ou harmonizadas a nível Comunitário, salientando que 

uma estratégia coordenada a nível Comunitário incrementará significativamente o 

valor do dividendo. 

 

2. Que papel considera dever a UE desempenhar na coordenação das formas de 

utilização do dividendo digital? Que eventual nível de harmonização, em que faixas de 

frequências e para que tipo de serviços considera poder ser desejável por parte da U.E.? 

 

2.2.2. CEPT  

 

Em resposta a um primeiro mandato [4] do Comité de Espectro da CE para se 

estudarem as condicionantes técnicas para o dividendo digital, tendo em vista a adopção 

de uma politica harmonizada na União Europeia, a Conferência Europeia de 

Administrações de Correios e Telecomunicações (CEPT) criou, no final de 2006, o 

grupo ECC TG4. 

 

Em cumprimento do mandato que lhe foi conferido, o TG4 ficou fundamentalmente 

incumbido de elaborar três relatórios: 

 

- Relatório CEPT 21 [5] 

Este relatório que versa sobre os problemas de compatibilidade entre as redes de 

DVB-T para recepção fixa e as redes de DVB-H (Digital Vídeo Broadcasting – 

Handheld) para recepção móvel e a possibilidade de harmonizar uma sub-faixa nas 

bandas IV e V, para funcionamento das redes de DVB-H, conclui que os dois tipos 

de redes são na generalidade compatíveis, sendo identificadas várias técnicas de 

mitigação para a resolução de eventuais interferências são. Quanto à possibilidade de 

harmonização de uma sub-faixa para as redes de DVB-H, o relatório não é 

conclusivo, indicando as vantagens e desvantagens da harmonização ou não de uma 

sub-faixa, não deixando de referir que, a haver uma harmonização, a mesma não 

deverá ser vinculativa, deixando ao critério de cada país a sua adopção. 

 

- Relatório CEPT 22 [6] 

O segundo relatório que aborda essencialmente a possibilidade técnica de harmonizar 

uma sub-faixa nas faixas IV e V de UHF para aplicações fixas/móveis incluindo 

uplinks, conclui que será exequível fazê-lo incluindo no mínimo os canais 62 a 69, 

desde que esta harmonização não seja mandatória. Este relatório conclui ainda que 
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será virtualmente impossível, tendo em conta o nível de interferências produzido 

pelas entradas digitais do GE06, que um país comece a utilizar esta sub-faixa para 

aplicações móveis, sem o acordo dos países vizinhos. 

  

De referir, que à semelhança de outros países, Portugal apresentou uma reserva às 

conclusões deste relatório uma vez que a faixa identificada no relatório, é 

precisamente a faixa onde está a ser introduzida a TDT em Portugal, decorrente das 

utilizações nacionais e dos acordos internacionais firmados. Com efeito, a introdução 

da TDT nesta sub-faixa foi uma estratégia adoptada por alguns países europeus, em 

virtude de uma maior disponibilidade da mesma, em consequência da sua libertação 

das utilizações militares de defesa e segurança, permitindo-se assim a implementação 

da TDT sem alteração dos canais radioeléctricos utilizados pela TV analógica. 

 

- Relatório CEPT 24 [7] 

O último relatório avalia a possibilidade de aproveitar parte do espectro não utilizado 

pelas adjudicações e consignações de DVB-T numa determinada zona/ região (os 

denominados “white spaces”
17

) para novas/futuras aplicações ou serviços.  

 

Fundamentalmente, o relatório conclui que a tecnologia associada aos cognitive 

radios está ainda numa fase inicial, sendo por conseguinte prematuro definir os 

requisitos que permitam a sua utilização, que será sempre numa base de não 

interferência e não protecção. Conclui igualmente que a utilização dos “white 

spaces” continuará a ser efectuada em larga escala por microfones emissores, para 

produção de programas e eventos especiais (PMSE - Programme-making and 

Special Events), pelo que estes deverão manter alguma primazia na sua utilização. 

 

Tendo em consideração as conclusões destes relatórios, o Comité de Espectro da CE 

emitiu em meados de 2008, um segundo mandato [8] à CEPT sobre o dividendo digital. 

Dado o âmbito alargado de estudos que o mesmo implicava, estes foram repartidos por 

três grupos da CEPT – o TG4, o SE42 e o PT1. 

 

Actualmente, o TG4 está a desenvolver (i) linhas de orientação para a coordenação na 

fronteira, de serviços móveis num país e serviço de radiodifusão no país vizinho; (ii) 

Recomendação sobre a melhor forma de assegurar a manutenção dos equipamentos 

existentes para a produção de programas e eventos especiais (PMSE), a operar na faixa 

470-862 MHz, incluindo uma avaliação da vantagem de uma estratégia a nível europeu; 

(iii) Recomendação sobre uma possível replanificação do serviço de radiodifusão, de 

forma a libertar a sub-faixa 790-862 MHz; (iv) a definição das relações de protecção, 

para proteger o serviço de radiodifusão do serviço móvel, para auxílio na determinação 

das situações de compatibilidade. 

 

Por sua vez o SE42 está a definir as condições técnicas optimizadas para a 

implementação de serviços de comunicações electrónicas, fixas e móveis, na sub-faixa 

790-862 MHz, tendo em conta a coexistência com os serviços existentes, 

nomeadamente o serviço de radiodifusão. O SE42 está a considerar a utilização do 

conceito de BEM (Block Edge Mask) para a definição das condições técnicas na sub-

faixa.  

                                                 
17

 Os white spaces correspondem aos canais radioeléctricos que em determinada zona não podem ser 

utilizados por DVB-T, porque estarão a ser utilizados para esse fim numa outra zona próxima ou 

adjacente 
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Por último, o PT1 está a desenvolver canalizações da sub-faixa 790-862 MHz para o 

IMT (International Mobile Communications), que por um lado permitam a 

implementação de sistemas IMT em larga escala na União Europeia e que por outro 

permitam que os países possam adaptar as canalizações propostas à sua realidade 

nacional e às necessidades de mercado. As canalizações IMT desenvolvidas pelo grupo 

deverão respeitar o acordo GE06. 

 

2.2.3. UIT  

 

A União Internacional das Telecomunicações (UIT) é a instituição especializada das 

Nações Unidas para as tecnologias de informação e da comunicação. Compreende três 

sectores: radiocomunicações (UIT-R), normalização das telecomunicações (UIT-T) e 

desenvolvimento das telecomunicações (UIT-D).  

 

O Regulamento das Radiocomunicações (RR), publicado pela UIT-R, é o instrumento 

resultante de acordos firmados entre os Estados Membros no âmbito de conferências 

internacionais (mundiais e regionais). É deste instrumento de direito internacional que 

deriva a “Tabela de Atribuição de Frequências”, nomeadamente do seu Art.º 5.º, no qual 

é discriminado o espectro atribuído à gama de serviços de radiocomunicações para cada 

uma das três regiões administrativas em que a UIT divide o mundo. 

 

A WRC-07 considerou a atribuição de espectro para novos serviços sem fios, 

nomeadamente para o IMT (International Mobile Telecommunications), tendo resultado 

desta Conferência Mundial, para a Região 1 (que inclui a Europa), uma atribuição 

primária no RR para o serviço móvel na sub-faixa de frequências 790-862 MHz, de 

acordo com as condicionantes seguidamente referidas. De notar que este mesmo 

espectro estava já atribuído no RR ao serviço de radiodifusão (também com estatuto 

primário). 

 

A identificação de espectro para IMT pela WRC-07 foi feita através da alteração da nota 

de rodapé 5.317A
18

 do Art.º 5º do RR, tendo, no entanto, ficado protelada no tempo 

(entra em vigor em 17 de Junho de 2015), conforme se especifica na nota de rodapé 

5.316B
19

 acordada nesta Conferência.  

 

Foi relevante nas discussões da WRC-07 o debate em torno da nota de rodapé 5.316
20

 

do Art.º 5º do RR, nota essa já existente anteriormente e que efectua uma atribuição 

                                                 
18

 5.317A Those parts of the band 698-960 MHz in Region 2 and the band 790-960 MHz in Regions 1 and 

3 which are allocated to the mobile service on a primary basis are identified for use by administrations 

wishing to implement International Mobile Telecommunications (IMT). See Resolution 224 (Rev.WRC 

07) and Resolution 749 (WRC-07). This identification does not preclude the use of these bands by any 

application of the services to which they are allocated and does not establish priority in the Radio 

Regulations. (WRC 07). 
19

 5.316B In Region 1, the allocation to the mobile, except aeronautical mobile, service on a primary 

basis in the frequency band 790-862 MHz shall come into effect from 17 June 2015 and shall be subject 

to agreement obtained under No. 9.21 with respect to the aeronautical radionavigation service in 

countries mentioned in No. 5.312. For countries party to the GE06 Agreement, the use of stations of the 

mobile service is also subject to the successful application of the procedures of that Agreement. 

Resolutions 224 (Rev.WRC-07) and 749 (WRC-07) shall apply. (WRC-07) 
20

 5.316  Additional allocation: in Germany, Saudi Arabia, Bosnia and Herzegovina, Burkina Faso, 

Cameroon, Côte d'Ivoire, Croatia, Denmark, Egypt, Finland, Greece, Israel, the Libyan Arab 
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adicional ao serviço móvel na sub-faixa 790-862 MHz. Recorde-se que nessa nota de 

rodapé se identifica um conjunto de países, entre os quais Portugal, e que a mesma 

visou a operação/protecção de outro tipo de sistemas móveis (nomeadamente sistemas 

de defesa). Como conclusão, alguns países integraram essa nota de rodapé, pois tal 

poderá permitir, se assim o desejarem, a introdução de sistemas móveis, como por 

exemplo o IMT, nessa sub-faixa. 

 

Em suma, a identificação da sub-faixa 790-862 MHz para IMT na Região 1 permite 

flexibilidade em termos de implementação de outros sistemas de radiocomunicações.  

 

De referir ainda que no âmbito da UIT foi o criado o JTG 5-6, grupo conjunto formado 

pelos grupos de estudos SG5 (Serviço Terrestre) e o SG6 (Serviço de Radiodifusão), 

para lidar com o item 1.17 da agenda da próxima conferência mundial (WRC-11). Este 

item solicita a realização de estudos de partilha entre o serviço móvel e outros serviços 

para os quais a faixa 790-862 MHz se encontra atribuída (serviços de radiodifusão, fixo, 

móvel e de rádio navegação aeronáutica) nas Regiões 1 e 3, de acordo com a Resolução 

749 (versão WRC-07). Estes estudos terão de ser finalizados até meados de 2010. 

 

3. Situação na Europa  

A situação de cada país no que respeita ao dividendo digital está dependente da sua 

situação particular quanto à transição do sistema de televisão analógico terrestre para o 

digital, uma vez que é a sua conclusão que determina a libertação do espectro. 

 

As transmissões de televisão digital terrestre já começaram em 21 Estados-Membros, 

em Portugal terão início em 2009, enquanto quatro Estados-Membros anunciaram que a 

oferta de serviços digitais terá início, o mais tardar, em 2010. A Roménia ainda não 

definiu os seus planos. 

 

Por outro lado, as emissões de televisão analógica terrestre já cessaram na Alemanha, 

Bélgica (Flandres), Finlândia, Holanda, Luxemburgo e Suécia, bem como nas principais 

regiões da Áustria. No final de 2010, ou ainda antes, deixará de existir no restante 

território da Áustria, na Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Estónia e em Malta. Nos 

restantes Estados-Membros a televisão analógica terrestre deverá acabar entre o final de 

2010 e o final de 2012, com a excepção da Polónia, cujo fim definitivo está agendado 

para 2015. 
 

A situação na Europa quanto ao dividendo digital é porém muito díspar, havendo países 

onde já foram tomadas algumas decisões e outros onde a situação está ainda a ser 

ponderada,  

 

Refere-se em seguida o estado de alguns países, em relação ao dividendo digital. 

 

                                                                                                                                               
Jamahiriya, Jordan, Kenya, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Liechtenstein, Mali, Monaco, 

Montenegro, Norway, the Netherlands, Portugal, the United Kingdom, the Syrian Arab Republic, Serbia, 

Sweden and Switzerland, the band 790-830 MHz, and in these same countries and in Spain, France, 

Gabon and Malta, the band 830-862 MHz, are also allocated to the mobile, except aeronautical mobile, 

service on a primary basis. However, stations of the mobile service in the countries mentioned in 

connection with each band referred to in this footnote shall not cause harmful interference to, or claim 

protection from, stations of services operating in accordance with the Table in countries other than those 

mentioned in connection with the band. This allocation is effective until 16 June 2015. (WRC-07) 
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- Alemanha 

 

Na Alemanha o switch-off foi concluído em 2008. 

De acordo com a constituição alemã a televisão é da competência dos Estados Federais, 

cujas Autoridades podem solicitar espectro radioeléctrico para o efeito à agência gestora 

do mesmo, a BNetzA. Neste contexto e não obstante a harmonização da utilização do 

dividendo digital por outro tipo de serviços requerer acordo entre as autoridades de 

media, as mesmas estabeleceram já em 2006 um conjunto de princípios quanto às suas 

necessidades de espectro, assente na prioridade da televisão face a serviços on-demand, 

numa repartição equilibrada entre operadores públicos e privados, na preservação do 

uso eficiente do espectro e na utilização da Banda III (VHF) para serviços de televisão 

via DAB/DMB e das Banda IV/V para serviços de televisão via DVB-T/DVB-H. 

 

Em Junho de 2008, as mesmas autoridades de media constituíram um grupo para 

avaliação das possibilidades de utilização do espectro (nomeadamente a faixa 790-862 

MHz) para televisão e serviços de banda larga sem fios em áreas rurais. 

 

- Dinamarca 

 

Na Dinamarca a transição do sistema analógico para o sistema digital deverá 

concretizar-se no final de Outubro de 2009, tendo-se decidido que de um total de oito 

coberturas (multiplexers) planeadas, os canais radioeléctricos associados a duas dessas 

coberturas serão atribuídos como “reserva para inovação”. Este espectro poderá ser 

utilizado para experiências ocasionais, que poderão incluir serviços de comunicações 

electrónicas, sendo que se espera que uma decisão final sobre o uso a dar ao mesmo seja 

tomada em 2009 ou 2010. 

 

- Espanha 

 

Em Espanha não se antevê a libertação de muito espectro com o switch-off da televisão 

analógica terrestre, faseado e a concluir até 3 de Abril de 2010. O plano técnico 

nacional para TDT prevê o uso do dividendo digital para televisão, incluindo televisão 

móvel (sem especificação de norma a ser utilizada), televisão de alta definição e novos 

serviços interactivos. 

 

- Finlândia 

 

A transição para o sistema digital tornou-se efectiva na Finlândia a 31 de Agosto de 

2007, sendo que a sub-faixa 790-862 MHz será atribuída às redes móveis de banda 

larga. 

 

De referir que dois multiplexers nacionais de HDTV serão incluídos na faixa de VHF 

(174-230 MHz). 

 
- França 

 

Em França, a lei de 5 de Março de 2007 estipulou, que a maior parte do espectro 

associado ao dividendo digital se deveria destinar ao serviço de televisão. 
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Em França, o dividendo digital reparte-se por 230 MHz, sendo 180 MHz em UHF e 49 

MHz em VHF. 

 

Neste contexto, foi aprovado, a 20 de Outubro de 2008, o plano “France Numérique 

2012”, o qual aponta para o switch-off da televisão analógica terrestre a 30 de 

Novembro de 2011 e confirma a afectação até 2012 de onze multiplexers para DVB-T 

(para serviços de definição standard e de alta definição) e dois multiplexers para 

televisão móvel, na faixa 470-790 MHz, ficando a faixa de VHF (174-230 MHz) 

reservada para a rádio digital. 

 

O plano prevê também a utilização da sub-faixa 790-862 MHz para desenvolvimento de 

serviços de acesso à Internet, fixos de alta velocidade e móveis, devendo o 

procedimento para a sua atribuição ser iniciado já em 2009. 

 

- Reino Unido 

 

O Reino Unido lançou uma primeira e ampla consulta pública sobre o dividendo digital 

no final de 2006. 

 

Com a conclusão do switch-off em 2012, o Reino Unido prevê dispor de 368 MHz, dos 

quais, porém, 256 MHz serão utilizados para TDT de acordo com decisão do Governo. 

Restarão assim 112 MHz plenamente disponíveis e 16 MHz interleaved, os quais, 

juntamente com 8 MHz do serviço de radiolocalização (canal 36) e 8 MHz usados para 

radioastronomia (canal 38), ambos potencialmente disponibilizáveis a curto e médio 

prazo, constituem a totalidade do dividendo digital do Reino Unido. A faixa de VHF 

será utilizada unicamente para T-DAB e o canal 69 que continuará a ser utilizado por 

microfones emissores. 

 

O regulador inglês (OFCOM) publicou no final de 2007, no seguimento da referida 

consulta, um documento explicitando a sua estratégia inicial para o dividendo digital, 

baseada numa abordagem “market-driven”, assente nos princípios de neutralidade 

tecnológica e de serviços, deixando ao mercado a decisão sobre o uso mais apropriado a 

dar ao espectro.  

 

A OFCOM já lançou entretanto duas novas consultas (Junho e Julho de 2008) neste 

mesmo âmbito sobre, nomeadamente, os procedimentos para a atribuição de espectro, 

tendo desde logo indicado de que privilegiaria o recurso a leilões. 

 

De referir ainda, que no passado dia 2 de Fevereiro a OFCOM lançou uma nova 

consulta pública tendo em vista a libertação de toda a sub-faixa 790-862 MHz, por 

forma a “alinhar” a parte superior do seu dividendo digital com o dividendo digital já 

definido em alguns países europeus.  

 

- Suécia 

 

Na Suécia, a faixa de VHF será utilizada por T-DAB e por DVB-T (uma cobertura de 

âmbito nacional). A faixa 470-790 MHz será utilizada por DVB-T (seis coberturas de 

âmbito nacional), enquanto a sub-faixa 790-862 MHz ficará livre e irá ser utilizada por 

outros serviços que não radiodifusão. O processo de atribuição basear-se-á na 

neutralidade tecnológica, com a sua utilização a ser proposta pelos interessados, 
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devendo a utilização desta faixa ficar sujeita a comércio secundário. Não existe ainda 

uma data definida para a atribuição da faixa, perspectivando-se no entanto que venha a 

ocorrer durante 2009-2010. O switch-off na Suécia ocorreu em 15 de Outubro de 2007. 

 

Resumidamente a situação dos países analisados é a seguinte: 

 
 Início TDT Switch-off Decisão Dividendo 

Alemanha 2003 2008 Não 

Dinamarca 2006 2009 Sim 

Espanha 2000 2010 Não 

Finlândia  2002 2007 Sim 

França 2005 2011 Sim 

Reino Unido 1998 2012 Sim (em revisão) 

Suécia 1999 2007 Sim 

 

4. Situação actual em Portugal  

Utilizações actuais  

 

Existem actualmente em Portugal quatro serviços de programas de âmbito nacional 

(RTP1, RTP2, SIC e TVI) e dois serviços de programas de âmbito regional, um em cada 

Região Autónoma (RTP Açores e RTP Madeira), todos emitidos em tecnologia 

analógica. Como já referido, a RCM nº 26/2009, de 17 de Março estabelece que a 

cessação das emissões analógicas terrestres em todo o território nacional ocorrerá até 26 

de Abril de 2012. 

 

Para além da televisão analógica, existe ainda em funcionamento uma rede de 

frequência única (SFN – Single Frequency Network) de âmbito nacional de T-DAB, no 

bloco 12B (224,880 – 226,416 MHz), explorada pela RDP
21

. 

 

A 25 de Fevereiro de 2008, com a publicação do Regulamento n.º 95-A/2008, foi aberto 

concurso público para atribuição de um direito de utilização de frequências de âmbito 

nacional para o serviço de radiodifusão televisiva digital terrestre (Multiplexer A). No 

que ora importa, considerando o objectivo primordial da transição da radiodifusão 

analógica para a digital e em conformidade com o regime da Lei da Televisão (Lei n.º 

27/2007, de 30 de Julho), o regulamento do concurso consagra a reserva de capacidade 

para a transmissão dos serviços de programas televisivos difundidos em modo analógico 

por via hertziana terrestre detidos pelos operadores licenciados e ou concessionados. 

 

Na mesma data, foi lançado pelo Governo, através da publicação da Portaria n.º 207-

A/2008, concurso para a atribuição de cinco direitos de utilização de frequências para o 

serviço de radiodifusão televisiva digital terrestre (Multiplexers B a F) e para o 

licenciamento de operador de distribuição.  

 

A 9 de Dezembro de 2008, o ICP-ANACOM deliberou emitir à PT Comunicações, S.A. 

o título de atribuição do direito de utilização de frequências para a prestação do serviço 

de Televisão Digital Terrestre, a que está associado o Multiplexer A. 

  

                                                 
21

 Rádio e Televisão de Portugal S.A. 
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O cumprimento das obrigações assumidas nos termos do concurso vai permitir a 

emissão digital dos quatro actuais serviços de programas televisivos de acesso não 

condicionado livre de âmbito nacional (RTP 1, RTP 2, SIC e TVI) e regional (RTP 

Açores e RTP Madeira), bem como do quinto serviço de programas televisivo que se 

previa ser licenciado, no âmbito de processo concursal aberto pelo Governo, no decurso 

de 2009
22

 e ainda a possibilidade de emissões destes em alta definição, em modo não 

simultâneo até ao fecho da radiodifusão televisiva analógica, conforme previsto pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2008, de 22 de Janeiro, a qual estabeleceu a 

forma de utilização da capacidade remanescente do Multiplexer A. 

 

Para a realização da cobertura associada ao Multiplexer A vai ser utilizado no território 

continental e na Região Autónoma da Madeira, o canal 67 (838-846 MHz) enquanto que 

na Região Autónoma dos Açores vão ser utilizados os canais 47, 56, 61, 64 e 67. 

 

De acordo com o referido título, o início da prestação do serviço deverá verificar-se até 

31 de Agosto de 2009 estando a implementação da rede concluída até final do 4.º 

trimestre de 2010. 

 

A conclusão do concurso relativo aos Multiplexers B a F encontra-se pendente do 

processo judicial em curso, na sequência de acção interposta por um dos concorrentes, 

com o impacto daí decorrente na utilização das faixas de frequências que foram objecto 

de concurso.  

 

Para a realização das coberturas associadas a estes Multiplexers está previsto serem 

utilizados os canais 60 e 69 com âmbito nacional e os canais 65, 66 e 68 com âmbito 

parcial no território continental, os canais 63 e 69 na Região Autónoma da Madeira e os 

canais 48, 49, 57, 58, 62, 63, 65, 66, 68 e 69 na Região Autónoma dos Açores.  

 

Resulta pois que as emissões analógicas e digitais irão coexistir durante um 

determinado período de tempo (período de simulcast), que durará cerca de três anos, 

tendo em conta o início das emissões digitais em Abril de 2009 e o switch-off das 

emissões analógicas a ocorrer em todo o território nacional até 26 de Abril de 2012. 

 

Durante o período de simulcast, haverá uma utilização intensiva do espectro pelo que 

qualquer disponibilização de espectro nestas faixas durante este período terá grandes 

constrangimentos. 

 

Espectro planeado  

 

Para efeito da Conferência Regional de Radiocomunicações (RRC-06) Portugal definiu 

os requisitos a apresentar (tipo e número de coberturas), não só para as necessidades 

correspondentes à TV analógica implementada à data em todo o país, mas, 

fundamentalmente, para o que se perspectivava para estas faixas de frequências em 

termos de futuro, isto é, após o switch-off. 

 

Tendo este facto em consideração, Portugal adoptou uma posição visando maximizar o 

número de coberturas obtido, aliado à maior flexibilidade possível, por forma a poder 

acolher vários cenários e adaptar o que ficou inscrito no Plano GE06 ao que se 
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 Deliberação 2/LIC-TV/2009 do Conselho Regulador da ERC 

(http://www.erc.pt/index.php?op=downloads&enviar=enviar&lang=pt&id=865) 

http://www.erc.pt/index.php?op=downloads&enviar=enviar&lang=pt&id=865
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pretender vir efectivamente a realizar. Era por conseguinte determinante que as 

coberturas radioeléctricas conseguidas dessem enquadramento às aspirações de 

curto/médio/longo prazo que Portugal tinha para a televisão no seu todo e nas diversas 

vertentes, tendo em vista a sua natural evolução, nomeadamente a alta definição e a 

televisão móvel, mas contemplando também a possibilidade de se poderem vir a 

acomodar outros serviços. 

 

O plano de frequências estabelecido foi desenvolvido em duas faixas de frequências 

distintas, 174 – 230 MHz e 470 – 862 MHz. 

 

Faixa 174-230 MHz 

 

Para a faixa 174-230 MHz, onde era possível planear serviços de radiodifusão sonora e 

televisiva decidiu-se, em função do planeamento efectuado anteriormente quer ao nível 

da CEPT, quer com a administração espanhola, inscrever no Plano GE06 três coberturas 

de âmbito nacional em redes SFN
23

 e três coberturas de âmbito regional em redes 

multifrequência (MFN – Multi Frequency Network) para T-DAB.  

 

Foi ainda planeada uma rede SFN de âmbito nacional de DVB-T, no canal 5 (174-181 

MHz), para recepção móvel em veículos, pois, apesar das dimensões das antenas de 

recepção serem maiores, esta faixa poderá ser apropriada para este tipo de recepção, 

principalmente devido à menor influência do efeito de Doppler e à menor intensidade 

de campo necessária. 

 

No Anexo 1 estão representadas sobre mapas, as coberturas planeadas no território 

continental na faixa de VHF, com indicação dos blocos de frequências e canal 

radioeléctrico consignados. 

 

Faixa 470-862 MHz 

 

Para a faixa 470-862 MHz, onde só era possível planear serviços de radiodifusão 

televisiva, para além das 3 coberturas de âmbito nacional em redes de frequência única 

nos canais 60, 67 e 69, que tinham sido já coordenadas com a Administração espanhola, 

e que serviram de base quer ao concurso lançado em 2000, quer ao concurso lançado em 

2008, para a introdução da TDT em Portugal, foram planeadas as seguintes coberturas: 

 

- 3 coberturas MFN de âmbito nacional; 

- 1 cobertura MFN de âmbito distrital; 

- 3 coberturas MFN de âmbito nacional, para recepção por equipamentos 

terminais móveis do tipo GSM/UMTS (DVB-H). 

 

A escolha de redes MFN, justificou-se pelo facto de este tipo de redes não ser tão 

exigente em termos técnicos, com consequências a nível económico, em comparação 

com redes de frequência única. Dado que estas redes só poderiam vir a ser 

implementadas após o switch-off, não se colocariam nessa altura os constrangimentos de 

espectro que impuseram a utilização de redes SFN no arranque da TDT. 
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 Uma delas a que está actualmente em exploração pela RDP no bloco 12B 
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A cobertura de âmbito distrital foi planeada para poder permitir no futuro proporcionar 

o exercício da actividade televisiva terrestre, a serviços de programas de índole 

regional/distrital, enquanto as coberturas de DVB-H foram planeadas devido ao 

interesse por esta tecnologia, já manifestado por diversos agentes do mercado, e porque, 

embora utilizando este tipo de redes mais espectro, permitem uma maior flexibilidade 

na utilização dos respectivos canais radioeléctricos. 

 

De referir que as 3 coberturas SFN da zona litoral do território continental, previstas 

para a introdução da TDT em Portugal, nos canais 65, 66 e 68, não foram coordenadas 

internacionalmente visto não apresentarem necessidades de coordenação com terceiros. 

 

No Anexo 2 estão representadas sobre mapas, as coberturas planeadas no território 

continental na faixa de UHF, com indicação dos canais radioeléctricos consignados. 

 

A disponibilização do espectro resultante do dividendo digital em Portugal, terá em 

princípio que se conformar com o espectro planeado e representado nos Anexos 1 e 2, 

sendo de realçar que não existe uma relação directa entre o número de coberturas 

previstas no quadro do GE06  (compostas por adjudicações/consignações) e o número 

de coberturas onde é possível a utilização de frequências com um âmbito nacional, i.e. 

em todo o território nacional. Efectivamente, exceptuando a utilização dos canais 5, 60, 

67 e 69, todos os restantes canais não são passíveis de ser utilizados numa base nacional 

(i.e. estão delimitados a determinadas áreas geográficas). 

  

De notar ainda que tal como já referido, os países europeus reservaram o direito de 

implementar nas respectivas “entradas” do Plano, isto é, nas coberturas planeadas para 

cada país, outros serviços que não radiodifusão, desde que sejam cumpridas as máscaras 

espectrais definidas e que os mesmos não necessitem de maior protecção nem produzam 

maior interferência nos países vizinhos. Contudo, a exequibilidade de tais 

implementações pode ser significativamente influenciada pelos constrangimentos 

resultantes da distribuição de frequências associadas a cada cobertura prevista para 

Portugal. 

 

5. Potenciais utilizações  

Como referido, o dividendo digital poderá ter implicações a nível social, cultural e 

económico. Enquanto recurso escasso, a sua gestão deve ser tão eficiente e eficaz 

quanto possível. 

 

Neste contexto, pode desde já perspectivar-se um conjunto amplo de serviços e 

aplicações susceptíveis de beneficiar da utilização deste espectro. 

 

3. Considera na sua globalidade dever privilegiar-se mais a utilização do dividendo 

digital para (i) reforço do serviço de televisão em diversidade e qualidade (tal como 

mais serviços de programas televisivos, HDTV, televisão regional e local, etc), (ii) 

novos serviços convergentes e multimédia, dos quais fazem parte nomeadamente a 

televisão móvel (iii) outros serviços móveis (por exemplo serviços celulares móveis, 

serviços de emergência, etc.) (iv) outros serviços? 
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4. Como avalia e quantifica (de forma tão detalhada quanto possível) o impacto sócio-

económico das diferentes formas de atribuição do dividendo digital e em particular 

daquela que defende na resposta à pergunta anterior? 

 

5. Em sua opinião o dividendo digital está vocacionado para uma utilização homogénea 

em todo o território nacional ou deve equacionar-se uma utilização diversa consoante as 

zonas do país? 

 

6. Qual considera ser a repartição de espectro adequada para os vários tipos de 

utilizações? Ou considera mais apropriada a adopção de um critério de neutralidade 

tecnológica e ou de serviços devendo o mercado decidir sobre as potenciais utilizações? 

 

7. No caso de se optar por um critério de neutralidade tecnológica e ou de serviços, de 

que forma tal pode ser implementado em termos de regulação do uso do espectro e dos 

equipamentos? Justifique. E qual considera ser o procedimento de selecção mais 

adequado, concurso, leilão ou outro? Fundamente p.f.. 

 

O objectivo deste Capitulo 5 é porém identificar, no momento actual, de uma forma 

sumária e não exaustiva, algumas das potenciais utilizações do dividendo digital, num 

enquadramento sectorial em permanente evolução, quer designadamente no domínio das 

aplicações e serviços, quer no plano dos interesses e necessidades dos consumidores. 

 

Neste contexto, são identificados preliminarmente os seguintes serviços e aplicações: 

 

- Televisão de Alta Definição (HDTV) 

- Televisão Móvel 

- Televisão Regional 

- Radiodifusão Sonora Digital (T-DAB, T-DMB, DAB-IP) 

- Serviços Móveis/Fixos de Banda Larga 

- Sistemas de Segurança para Emergências Civis e Desastres Naturais (PPDR)  

- Produção de Programas e Eventos Especiais (PMSE) 

- Equipamentos de Pequena Potência  

- Sistemas de Rádio Cognitivos 

  

5.1. Televisão de Alta Definição (HDTV) 

 
O sucesso da HDTV depende, para além naturalmente da procura dos serviços que irá 

distribuir, da disponibilidade de equipamentos receptores, da produção de conteúdos e 

da transmissão do sinal em conformidade. Os dois primeiros factores tendem a 

generalizar-se, dado o custo decrescente dos receptores e equipamento de produção em 

Alta Definição (HD – High Definition), fruto da sua crescente massificação, a 

transmissão de sinal em formato HD tem também vindo paulatinamente a ganhar o seu 

espaço nas ofertas de televisão por subscrição, designadamente das plataformas de cabo, 

satélite e IPTV. 
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Com a introdução da TDT em Portugal criaram-se condições na plataforma terrestre 

para emissão digital por ora essencialmente em formato standard, mas sem prejuízo da 

difusão, em modo não simultâneo até ao fecho da radiodifusão televisiva analógica, de 

emissões em alta definição dos serviços de programas distribuídos no Multiplexer A, 

sempre que as condições técnicas o permitam, conforme disposto na Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 12/2008, já anteriormente referida. 

 

A plataforma hertziana terrestre disporá assim de espaço para algumas emissões de 

HDTV, que importará contudo ponderar estender à totalidade dos serviços de programas 

televisivos da mesma. 

 

No preâmbulo da RCM n.º 12/2008, de 22 de Janeiro, relativa à ocupação da capacidade 

remanescente do Multiplexer A da plataforma de TDT, o Governo sublinha que «[a] 

emissão em alta definição (HDTV) poderá constituir-se como mais um factor 

diferenciador da TDT, pelo acréscimo de qualidade do som e da imagem face ao actual 

sistema analógico, criando uma nova experiência na recepção de televisão, apta a 

fomentar a referida migração, fazendo-se, simultaneamente, eco de aspirações 

veiculadas, na fase de audição pública, pelos operadores televisivos licenciados». 

 

No mesmo preâmbulo refere-se ainda que «[o]s constrangimentos de espectro manter-

se-ão até ao fecho da radiodifusão televisiva hertziana analógica, havendo lugar, após 

esse momento, à possibilidade de emissão, em contínuo, em alta definição dos serviços 

de programas dos operadores licenciados e concessionados». 

 

Adita-se por fim que «[a] adopção da alta definição numa plataforma de acesso 

gratuito permitirá evitar a discriminação no acesso a tais emissões por parte dos 

cidadãos que, por opção ou restrições socioeconómicas, não têm acesso a outras redes 

de distribuição televisiva». 

 

8. Neste contexto, que condições considera deverem ser asseguradas para a emissão de 

televisão de alta definição, tendo por base a utilização de espectro do designado 

dividendo digital, nomeadamente que largura de banda no total poderá/deverá ser 

reservada para o efeito? 

 

9. Qual o calendário e forma desejável para a disponibilização/atribuição do respectivo 

espectro? 

 

10. Que outros serviços de programas televisivos, bem como utilizações, como por 

exemplo televisão de mais alta definição (e.g. Ultra HDTV) ou tridimensional, antevê 

poderem requerer, a mais longo prazo, a utilização do espectro radioeléctrico ora em 

análise? 

 

5.2. Televisão Móvel 

 

A televisão móvel é uma nova plataforma de serviços para distribuição de conteúdos 

audiovisuais, e serviços interactivos conexos, para equipamentos terminais 

portáteis/móveis (telemóveis).  
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Existem dois tipos de distribuição de televisão móvel. 

 

O designado modo “unicast” ou endereçado em que os serviços são enviados a pedido 

do cliente e apenas para esse cliente e o modo “broadcast” em que os serviços são 

difundidos para todos os clientes, mas são recebidos apenas por aqueles que contrataram 

esse serviço. 

 

A possibilidade dos utilizadores poderem aceder a serviços de programas televisivos 

com mobilidade, parece uma extensão natural do acesso tradicional em local fixo, 

embora não apenas proporcionando o acesso aos mesmos serviços de uma forma mais 

alargada no espaço e no tempo mas também noutros formatos e com outros perfis de 

utilização. 

 

Neste contexto, a televisão móvel pode ser, tanto para os operadores como para os 

produtores de conteúdos, uma forma de diversificar o seu negócio. 

 

Na Europa, boa parte dos operadores móveis disponibilizam actualmente o acesso a 

serviços de televisão através das suas redes UMTS, embora com algumas limitações em 

termos de qualidade, cobertura e capacidade das redes para utilizações mais intensas. 

 

Em Portugal, o serviço de televisão móvel foi introduzido através das redes de UMTS 

em 2006 e existem actualmente no mercado nacional várias ofertas tarifárias dos três 

operadores de rede móveis. Apesar de uma base de consumidores ainda pequena, 

verificou-se em 2007 um crescimento de 86 por cento de utilizadores, totalizando no 

final desse mesmo ano cerca de 190 mil
24

. 

 

A Comissão Europeia considera a televisão móvel uma nova plataforma convergente 

promissora, com potencial para desempenhar um papel importante, já que combina os 

mundos das telecomunicações e do audiovisual, sublinhando que a convergência, 

elemento central da iniciativa i2010, oferece à Europa novas oportunidades de negócio, 

novos empregos e novos serviços para os consumidores, contribuindo assim para a 

competitividade e o bem-estar dos europeus.  

 

A Comissão tem assim vindo a dar diversos passos no sentido da promoção da televisão 

móvel (em modo “broadcast”) na UE, sendo de destacar: 

 

- A Comunicação da Comissão COM(2007)409, de 18 de Julho de 2007, sobre 

“Reforçar o mercado interno da televisão móvel”; 

 

- A Decisão da Comissão, de 17 de Março de 2008, de acrescentar a norma DVB-H à 

lista de normas da União Europeia, que constitui a base para incentivar a oferta 

harmonizada de telecomunicações em toda a UE; 

 

- A Comunicação da Comissão COM(2008)845, de 10 de Dezembro de 2008, relativa 

ao “Quadro jurídico para as redes e serviços de televisão móvel: Melhores práticas em 

matéria de autorização – O modelo da União Europeia”. 
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 Fonte ANACOM: Situação das Comunicações 2007 

(http://www.anacom.pt/streaming/sit_comunicacoes07.pdf?contentId=742578&field=ATTACHED_FILE
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Na Áustria, Finlândia, Holanda e Itália estão presentemente disponíveis ofertas de 

televisão móvel em modo “broadcast”, tendo por base a tecnologia DVB-H. 

 

11. Face a este enquadramento e tendo por base a utilização das coberturas planeadas no 

âmbito do GE06, que condições considera que devem ser criadas para serviços de 

televisão móvel em modo “broadcast”? Qual o número de coberturas necessárias para o 

efeito? 

 

12. Qual o calendário e modelo adequado à atribuição dos direitos de utilização das 

frequências destinadas a serviços de televisão móvel? 

 

13. Considera que se deverá limitar o uso de frequências para televisão móvel à 

utilização da tecnologia DVB-H? Que vantagens/desvantagens associa a tal opção? 

 

Para além da televisão móvel para ser recepcionada em terminais portáteis/móveis, 

existe ainda uma outra tipologia de recepção móvel para ser captada em receptores 

instalados em veículos (autocarros, comboios, etc), não havendo neste caso limitações 

de energia no receptor, nem nas dimensões da antena de recepção e do respectivo écran.  

 

14. Considera que haverá interesse no mercado para a disponibilização da cobertura 

planeada para este tipo de recepção no âmbito do GE06? Em caso afirmativo, em que 

moldes?  

 

5.3. Televisão Regional 

 

A Lei n.º 27/2007, de 30 de Julho, prevê no n.º 1 do seu artigo 7.º a existência de 

serviços de programas televisivos de cobertura de âmbito (i) regional e (ii) local, 

consoante se destinem a abranger, respectivamente (i) um conjunto de distritos no 

continente ou um conjunto de ilhas nas Regiões Autónomas, ou uma ilha com vários 

municípios, ou ainda uma área metropolitana ou (ii) um município ou um conjunto de 

municípios contíguos. 

 

O n.º 6 do artigo 25.º da Lei n.º 27/2007, de 30 de Julho, dispõe ainda que «[o]s 

operadores de redes de comunicações electrónicas que comportem a emissão de 

serviços de programas televisivos e os operadores de distribuição devem disponibilizar 

capacidade de rede e de distribuição para serviços de programas televisivos regionais 

e locais, assim como para a difusão de actividades de âmbito educativo ou cultural, 

atendendo às características da composição da oferta e às condições técnicas e de 

mercado em cada momento verificadas pela Entidade Reguladora para a Comunicação 

Social no âmbito dos processos de autorização a que haja lugar, ouvidas, sempre que 

entenda necessário, a Autoridade da Concorrência ou a autoridade reguladora 

nacional das comunicações». 

 

A generalidade dos serviços de programas televisivos nacionais presentemente incluídos 

nas ofertas disponíveis nas principais plataformas de televisão existentes, 
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nomeadamente cabo, IPTV, terrestre e satélite, dispõem de cobertura nacional, excepção 

feita à RTP Açores e RTP Madeira. 

 

Recentemente, têm vindo a surgir, um pouco por todo o país, diversas iniciativas, 

projectos e operações de Web TV com um forte cariz regional ou local. Muito embora os 

investimentos necessários para o efeito sejam de uma ordem de grandeza diversa da 

exigida para a disponibilização de um serviço de programas televisivo assente numa das 

plataformas de televisão anteriormente referidas, sendo desde logo a forma de acesso ao 

serviço também distinta, valerá a pena reflectir sobre esta tendência, aparentemente 

reveladora de uma dinâmica crescente no domínio da televisão regional e local. 

 

15. Que espectro considera admissível reservar, de que forma e com que distribuição 

geográfica, para disponibilização de serviços de televisão de âmbito de cobertura mais 

restrito, tal como regional ou local? 

 

16. Qual a forma mais adequada para aceder à possibilidade de utilização do referido 

espectro (concurso, leilão, outras) e calendário de disponibilização? 

 

5.4. Radiodifusão Sonora Digital (T-DAB, T-DMB e DAB-IP) 

 

Tal como já referido, em Portugal existe actualmente uma única rede de T-DAB 

instalada, cuja cobertura no território continental e regiões autónomas abrange cerca de 

75% da população, sendo estimado, segundo dados fornecidos pelo operador, que 

apenas existam algumas centenas de ouvintes, na sua grande maioria do programa 

Antena 2. 

 

Também na Europa, não se tem constatado um grande desenvolvimento do T-DAB, 

com excepção do Reino Unido, onde as entidades estatais decidiram apoiar de forma 

significativa o seu desenvolvimento através do envolvimento do operador público, 

sendo que em alguns países, como por exemplo a Dinamarca e a Suíça, tem havido 

algum desenvolvimento, embora não tão significativo. 

 

Com o avanço dos sistemas de multimédia, sentiu-se a necessidade de se alargar o 

âmbito de aplicação da plataforma DAB, que no contexto inicial era vocacionada 

essencialmente para a recepção móvel de áudio, para contemplar adicionalmente 

requisitos de vídeo.  

 

Surgiram assim o DMB (Digital Multimedia Broadcasting) e o DAB-IP (DAB over 

Internet Protocol), com a adição ao sistema actual T-DAB de um codificador de vídeo. 

Deste modo, os dispositivos DMB e DAB-IP são capazes de receber serviços 

multimédia, bem como serviços de áudio DAB 

 

Estes sistemas são de banda estreita uma vez que são baseados no DAB, sendo a largura 

de banda do canal de 1,712 MHz (incluindo as faixas de guarda). Em consequência, o 

correspondente débito binário não pode ser muito elevado, conseguindo-se na prática 

valores limites da ordem de 1,06 Mbit/s. 

 

Em termos de oportunidade de mercado, o DMB e o DAB-IP constituem, um motivo de 

algum interesse para a indústria, pois para além de uma gama alargada de novos 
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serviços inovadores associados ao DAB, como, por exemplo, informação sobre dados 

de segurança e tráfego, interactividade e outras aplicações, permitem ainda a difusão de 

televisão móvel. Refira-se que foram já lançados serviços televisivos móveis no Reino 

Unido e na Alemanha, baseados em DAB-IP e DMB respectivamente, os quais foram 

entretanto descontinuados. 

 

17. Que espectro considera admissível reservar, de que forma e com que distribuição 

geográfica, para disponibilização de serviços de radiodifusão sonora digital? 

 

18. Considera que uma eventual atribuição de algumas das redes disponíveis a Grupos 

de Comunicação Social tornaria viável o desenvolvimento do T-DAB, uma vez que as 

várias rádios que estes Grupos detêm em tecnologia analógica poderiam ser 

acomodadas no mesmo multiplexer? 

 

19. Tradicionalmente o serviço de radiodifusão sonora tem sido gratuito para os 

ouvintes. Com as possibilidades oferecidas pelas tecnologias digitais haverá lugar ao 

aparecimento de serviços pagos? De que tipo? 

 

20. As tecnologias DMB e DAB-IP permitem a difusão de vídeo. Considera que 

algumas das redes planeadas devem ser disponibilizadas para esta tecnologia? Quantas? 

E com que âmbito?  

 

21. Qual a forma mais adequada para aceder à possibilidade de utilização do referido 

espectro (concurso, leilão, outras) e calendário de disponibilização? 

 

5.5. Serviços Móveis/Fixos de Banda Larga   

 

Dadas as características de propagação da faixa 470-862 MHz, a mesma poderá ser 

utilizada para oferecer serviços de comunicações electrónicas bidireccionais com acesso 

de banda larga (fixo, móvel e nomádico) em zonas rurais e/ou info-excluídas com 

vantagens, não só económicas na implementação da rede, mas também sociais e 

culturais, por se tornar um factor atenuante das diferenças entre as áreas urbanas e 

rurais. 

 

É notório o crescimento que o mercado de acesso à Internet em banda larga tem vindo a 

apresentar nos últimos anos em Portugal, estimando-se que no final do terceiro trimestre 

de 2008 já existissem mais de 2,6 milhões de acessos
25

, repartidos entre acessos fixos 

(através da rede telefónica de cobre, utilizando a tecnologia ADSL, ou através das redes 

de distribuição por cabo, utilizando os modems por cabo) e acessos móveis. 

  

Durante os anos mais recentes verificou-se uma proliferação generalizada das ofertas de 

banda larga com grandes benefícios para os utilizadores finais, que viram os débitos 

máximos descendentes das ofertas aumentar significativamente, sendo que os preços 

das ofertas se mantiveram ou diminuíram mesmo. 
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 Fonte: INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA DO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 3º TRIMESTRE 

DE 2008 

(http://www.anacom.pt/streaming/internet_3trim2008.pdf?contentId=726878&field=ATTACHED_FILE) 

http://www.anacom.pt/streaming/internet_3trim2008.pdf?contentId=726878&field=ATTACHED_FILE
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Em termos de cobertura, as 1.853 áreas de central da rede telefónica pública da PTC 

encontram-se equipadas com DSLAM, o que corresponde à totalidade da cobertura das 

áreas possíveis para o fornecimento de ADSL. Acresce que, em várias áreas de central, 

existe mais do que um ponto de atendimento com DSLAM, de forma a reduzir o 

comprimento do lacete local e poder fornecer serviços em banda larga com débitos mais 

elevados. 

 

Não obstante, podem existir casos excepcionais, nomeadamente em zonas rurais, em 

que a prestação do serviço de acesso em banda larga através de ADSL está 

condicionada já que esta é uma tecnologia fortemente dependente das condições do 

meio de transmissão (par de fios de cobre) na componente de acesso (nomeadamente do 

comprimento, secção e estado de conservação). Nestes casos, a qualidade da oferta 

poderá ser afectada verificando-se uma redução do débito máximo (descendente e/ou 

ascendente) ou mesmo uma impossibilidade de prestar o serviço de ADSL. 

 

Ao nível das redes de distribuição por cabo, estima-se que a sua cobertura geográfica 

atinja os 69% dos alojamentos, verificando-se uma maior concentração nas zonas de 

maior densidade populacional. 

 

Em termos de cobertura da banda larga nas zonas rurais, Portugal compara 

favoravelmente com os restantes países europeus – em 2007 apresentava um valor de 

86% quando a média dos países europeus era de 70% (UE 27 + Noruega + Islândia) ou 

80% (UE 25 + Noruega + Islândia)
26

 

 
Quanto aos acessos da banda larga móvel, segundo o último relatório de avaliação da 

qualidade dos serviços móveis de voz (GSM), videotelefonia (UMTS) e cobertura das 

redes (GSM e WCDMA), oferecidos pelos operadores do serviço telefónico móvel, nos 

principais aglomerados urbanos e eixos rodoviários de Portugal Continental, os sistemas 

de comunicações móveis GSM apresentam bons níveis de cobertura radioeléctrica. Nos 

sistemas UMTS, apesar de apresentarem um desempenho inferior ao dos sistemas GSM, 

verifica-se uma evolução positiva considerável desde o final de 2006 (altura em que o 

ICP-ANACOM incluiu estes sistemas nas suas análises).  

 

Com os melhoramentos que se têm verificado, nomeadamente o HSPA (High Speed 

Packet Access) na rede UMTS, perspectiva-se que os sistemas GSM e UMTS 

continuem a ser utilizados por vários anos. De notar que, com a actual previsão de um 

aumento significativo do volume de tráfego de dados nos próximos anos, será, muito 

provavelmente, a próxima geração de sistemas móveis, o LTE (Long Term Evolution), 

cujas especificações se encontram aprovadas e serão incluídas na próxima versão das 

normas 3GPP relevantes, a poder dar resposta às necessidades do mercado móvel. O 

LTE foi desenhado para ser implementado com uma largura de banda até 20 MHz 

podendo atingir débitos de transmissão até 75 Mbit/s no uplink e até 300 Mbit/s no 

downlink. Pode ser desenvolvido em várias faixas de frequências como por exemplo nos 

2,5 GHz, nos 3,4 GHz ou nas faixas de UHF resultantes do dividendo digital. 

 

Também a oferta de serviços suportados em fibra óptica poderá vir a apresentar 

desenvolvimentos relevantes no âmbito da evolução para as novas redes de acesso, 

sendo uma área na qual existe alguma expectativa e foram já anunciados investimentos 
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 Fonte: Estudo IDATE “Broadband Coverage in Europe 2008”. 
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e expectativas de investimento. Por serem investimentos avultados e que envolvem 

economias de escala, é expectável que os mesmos se concentrem, nomeadamente numa 

primeira fase, na zona abrangida pelos grandes centros urbanos e litoral, zonas de 

grande concentração de população e actividades económicas, o que poderá conduzir a 

um aumento da assimetria regional em termos de acesso aos serviços de banda larga. 

 

Por outro lado, as novas redes de acesso, em virtude da largura de banda disponível, 

poderão vir a ter influência na forma de disponibilização do serviço de televisão. 

 

22. Qual o contributo do dividendo digital para o desenvolvimento das Redes de Nova 

Geração, bem como o impacto destas na utilização daquele? 

 

23. Estará o espectro do dividendo digital a médio e longo prazo mais vocacionado para 

suportar a prestação de serviços de comunicações electrónicas (i) essencialmente com 

mobilidade, (ii) também complementando a utilização em local fixo ou (iii) 

indistintamente para qualquer tipo de utilização? 

 

24. Na sua opinião como evoluirão os serviços móveis e quais são as suas previsões de 

consumo de banda larga móvel? Fundamente p.f.. 

 

25. Na sua opinião que impacto terá o acesso à Internet móvel na crescente ubiquidade 

de acesso à Internet em banda larga, no tecido económico, social e cultural? 

 

26. Que largura de banda considera necessária para este tipo de aplicações a curto, 

médio e longo prazo? Fundamente p.f.. 

 

Na sequência das discussões sobre a sub-faixa 790-862 MHz na WRC-07 e do segundo 

Mandato [8] à CEPT sobre o dividendo digital, tem havido um grande interesse para a 

disponibilização harmonizada a nível europeu desta sub-faixa, para aplicações móveis. 

Contudo, em Portugal tal facto tem associada uma dificuldade considerável, pois parte 

deste espectro, nomeadamente os canais 65 a 69 (822 – 862 MHz), vai ser utilizado para 

a introdução da televisão digital terrestre, onde se inclui o canal 67 (838-846 MHz) cujo 

direito de utilização associado ao Multiplexer A já foi atribuído terminando a sua 

validade a 9 de Dezembro de 2023.   

 

27. De acordo com o relatório CEPT 22 será virtualmente impossível, tendo em conta o 

nível de interferências produzido pelas entradas digitais do GE06, que um país comece a 

utilizar esta sub-faixa para aplicações móveis, sem o acordo dos países vizinhos. Nestas 

circunstâncias, considera que em Portugal a sub-faixa 790-862 MHz deve ser 

disponibilizada para aplicações móveis de banda larga, independentemente da sua 

disponibilização nos países vizinhos?  

 

28. Caso esta disponibilização aconteça antes de 9 de Dezembro de 2023, tal facto 

obrigará que as redes de TDT em funcionamento na sub-faixa em questão, alterem os 

respectivos canais radioeléctricos. Qual antevê ser o potencial impacto de tal transição e 

de que forma se poderá minimizar o mesmo?  
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5.6. Equipamentos de Pequena Potência 

 
O dividendo digital poderá ser adequado para o uso de certos equipamentos de pequena 

potência, que utilizam uma largura de banda reduzida e cuja utilização de espectro não 

está sujeita a licenciamento. Consideram-se aqui os emissores de rádio que estabelecem 

comunicações unidireccionais ou bidireccionais e que têm baixa probabilidade de causar 

interferências a outros equipamentos rádio. 

  

Uma das potenciais utilizações deste espectro é a aplicação denominada por RFID 

(Radio Frequency Identification). Trata-se de sistemas de identificação automática de 

artigos, localização de bens, ou sistemas anti-roubo, através de sinais de rádio que é 

utilizado por exemplo em lojas ou em armazéns para rastreio de produtos. O 

crescimento e aparecimento de novas aplicações destes sistemas poderão, no entender 

da Comissão
27

, ver-se bastante limitados, com a actual atribuição de espectro nas faixas 

de UHF. 

 

Outro exemplo, são os sistemas de áudio sem fios, nomeadamente os altifalantes, 

auscultadores e colunas de som sem fios. É cada vez maior o número de pessoas que 

utiliza estes sistemas, que lhes permitem aceder a um, também cada vez maior, número 

de aplicações nas suas próprias casas. 
 

29. Neste contexto, considera que deverá ser atribuído espectro para utilização exclusiva 

deste tipo de aplicações? Quais as razões? Em que faixa? Que largura de banda 

considera necessária? Fundamente p.f.. 

 

5.7. Sistemas de Segurança para Emergências Civis e Desastres Naturais - 

PPDR (Public Protection and Disaster Relief) 

 

Em alguns países da Europa tem havido manifestações de interesse no sentido de  parte 

do espectro de UHF vir a ser utilizado por este tipo de aplicações, tendo por objectivo a 

disponibilização de uma faixa harmonizada a nível europeu. Tratam-se de aplicações 

para serviços de emergência, nomeadamente para serem utilizados pelas forças de 

segurança pública, como os serviços de protecção pública e assistência em catástrofes, 

que necessitam de comunicar eficientemente por rádio, para assegurar a transmissão por 

exemplo de voz, dados, telemetria, vídeo e registos médicos. De notar que a indústria 

(designadamente por via do ETSI) tem mostrado interesse neste tipo de aplicações (cf. 

ETSI TR 102 628), solicitando a identificação de 2x16 MHz na faixa 470-862 MHz. 

 

30. Neste contexto, considera que deverá ser atribuído espectro para utilização exclusiva 

deste tipo de aplicações? Quais as razões? Em que faixa? Que largura de banda 

considera necessária? Fundamente p.f.. 
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 Comunicação da Comissão “Tirar o máximo partido do dividendo digital na Europa: Tirar o máximo 

partido do dividendo digital na Europa: Abordagem comum para o aproveitamento do espectro libertado 

com a transição para o digital” 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0700:FIN:PT:PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0700:FIN:PT:PDF


 31 

5.8. Produção de Programas e Eventos Especiais (PMSE – Programme-making 

and Special Events) 

 

A organização de eventos, a produção de programas de televisão ou rádio e as 

companhias de teatro, entre outros, precisam de utilizar equipamentos sem fios para a 

transmissão de voz, dados, áudio e/ou imagem. São vários os equipamentos que se 

englobam nesta categoria, como por exemplo os microfones sem fios que servem para 

transmitir voz e música, os equipamentos de monitorização auricular que servem 

fundamentalmente para os técnicos de som que se encontram nos estúdios ou no palco 

(de um concerto por exemplo) monitorizarem a qualidade do áudio e os aparelhos para 

ligações de retorno (“talkback”) que servem para comunicação instantânea de instruções 

do realizador aos intervenientes, compreendendo apresentadores, entrevistadores, 

operadores de câmara, operadores de som e luzes. 

 

A utilização deste tipo de equipamentos necessita normalmente de baixa potência, mas 

quem os utiliza pretende sempre uma boa qualidade de serviço que minimize ao 

máximo o risco de interferência. 

 

Até à data, este tipo de equipamentos têm utilizado fundamentalmente as faixas 174-216 

MHz e 470-862 MHz numa base de não protecção e não interferência aos serviços 

existentes, nomeadamente a televisão analógica. 

 

Contudo, tem-se vindo a notar uma crescente utilização deste tipo equipamentos, 

associada a um aumento da potência utilizada pelos mesmos. 

  

31. Que evolução prevê na utilização destes equipamentos em Portugal? Considera 

vantajosa a atribuição de espectro para utilização exclusiva deste tipo de aplicações? Em 

que faixa? Que largura de banda considera necessária? Fundamente p.f.. 

 

5.9. Sistemas de Rádio Cognitivos  

 

O relatório CEPT 24 concluiu no início de 2008 que a tecnologia associada aos 

cognitive radios estava ainda numa fase inicial, sendo ainda um pouco cedo para definir 

os requisitos que permitam a sua utilização, que no entanto será sempre numa base de 

não interferência e não protecção. Estes sistemas de radiocomunicações são baseados 

em tecnologias que utilizam diferentes mecanismos para detectar se uma faixa ou um 

canal de rádio está a ser utilizado por algum serviço, tendo a possibilidade de variar os 

parâmetros rádio do equipamento de acordo com o cenário radioeléctrico detectado 

(e.g., interferências, protecção de serviços em canal adjacente, etc.). Estes sistemas 

poderão potenciar a utilização dos “white-spaces” na faixa de UHF. 

 

32. Qual considera ser o estado actual do desenvolvimento destas tecnologias? Que 

condições considera deverem ser cumpridas de forma a permitir a sua utilização? 

Fundamente p.f.. 
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5.10. Outras questões 

 

33. Que outras aplicações, serviços e tecnologias em concreto considera ou antevê 

susceptíveis de se suportarem nas faixas de frequência do dividendo digital? 

 

34. Considera desejável que venham a ser autorizados testes-piloto de longo prazo de 

tecnologias e serviços utilizando espectro do dividendo digital? Nalguns domínios em 

concreto? 

 

6. Procedimentos de Consulta  

Com a presente consulta o ICP-ANACOM pretende recolher as diferentes 

sensibilidades de todos os intervenientes no mercado para a questão do dividendo 

digital. 

 

Neste contexto, ao abrigo do disposto nos artigos 6º do n.º 1 alíneas c), m) e o) dos 

Estatutos, e nos artigos 5º, n.º 1, n.º 2 al. d) e 15º da LCE, o conselho de administração 

do ICP-ANACOM convida todos os interessados a participar no presente processo de 

consulta, a decorrer pelo período de 30 dias úteis, o que permite o envio de respostas até 

ao dia 13 de Maio.  

 

Solicita-se a todos os interessados que enviem os respectivos contributos, em Português 

ou Inglês, sempre que possível em processador de texto Word, através de correio 

electrónico para o endereço consulta.dividendo@anacom.pt, sem prejuízo da 

possibilidade de envio pelas vias tradicionais para a sede do ICP-ANACOM sita na 

Avenida José Malhoa, n.º 12, 1099-017 Lisboa. 

 

Encerrada a consulta o ICP-ANACOM procederá à elaboração de um relatório final 

contendo o resumo das manifestações recebidas. 

  

Na publicação dos resultados será garantida a reserva de confidencialidade dos 

comentários como tal devidamente identificados pelos respondentes. A este propósito 

solicita-se a todos os interessados que procedam a uma identificação clara e 

fundamentada dos elementos que considerem confidenciais e que remetam uma versão 

não confidencial das respectivas respostas para disponibilização no site desta 

Autoridade, concluído o processo de consulta.   

 

Os resultados da presente consulta não são vinculativos não condicionando futuras 

decisões do ICP-ANACOM relativamente às questões abordadas. 
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Anexo 1  
 

 Coberturas planeadas na faixa 174-230 MHz 
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1 cobertura DVB-T Nacional (SFN)  
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2 coberturas T-DAB Regional 
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1 cobertura T-DAB Regional  
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3 coberturas T-DAB Nacional (SFN) 
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Anexo 2  
 

 Coberturas planeadas na faixa 470-862 MHz 
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3 coberturas DVB-T Nacional (MFN) 
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3 coberturas DVB-T Nacional (SFN)  
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1 cobertura DVB-T Distrital  
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3 coberturas DVB-H Nacional (MFN) 
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3 coberturas DVB-T parcial (SFN) 

 


