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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre tirar o máximo partido do dividendo digital na Europa: Abordagem comum para 
o aproveitamento do espectro libertado com a transição para o digital 
(2008/2099(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão 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(2007)0700),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de Fevereiro de 2007, sobre uma política 
comunitária em matéria de espectro de radiofrequências1,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "“Prioridades da política 
comunitária do espectro na transição para o digital no contexto da próxima Conferência 
Regional de Radiocomunicações da UIT, de 2006 (RRC-06)” (COM(2005)0461), 

– Tendo em conta o parecer do Grupo para a Política do Espectro Radioeléctrico, de 14 de 
Fevereiro de 2007, sobre as implicações do dividendo digital a nível da política 
comunitária em matéria de espectro de radiofrequências,

– Tendo em conta a sua resolução de 16 de Novembro de 2005 sobre o tema “Acelerar a 
transição da radiodifusão analógica para a digital”2,

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, bem como 
da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da Comissão da Cultura e da 
Educação (A6-0000/2008),

A. Considerando que a transição da televisão terrestre analógica para a digital até ao final de 
2012, em resultado da superior eficiência de transmissão que a tecnologia digital 
apresenta, libertará uma amplitude de espectro sem precedentes na Europa, permitindo a 
reatribuição do espectro libertado e criando novas possibilidades de crescimento dos 
mercados,

B. Considerando que o espectro de radiofrequências é essencial à prestação de um vasto 
conjunto de serviços e ao desenvolvimento de mercados adaptados às tecnologias cujo 
valor é estimado em 2,2% de PIB da UE, e é, por conseguinte, um factor fundamental no 
crescimento, na produtividade e no desenvolvimento da indústria europeia em 
conformidade com a Estratégia de Lisboa,

C. Considerando que a escassez do espectro constitui um obstáculo à implantação de novos 
                                               
1 JO C 287 E de 29.11.2007, p. 364.
2 JO C 280 E de 18.11.2006, p. 115.



PE405.999v01-00 4/9 PR\722680PT.doc

PT

serviços e que a sua utilização eficiente é crucial para que os vários interessados em 
oferecer serviços possam aceder ao espectro,

D. Considerando que uma utilização eficiente do espectro favorece igualmente os objectivos 
culturais das políticas comunitárias e deverá fomentar a diversidade cultural e linguística e 
o pluralismo dos meios de comunicação,

E. Considerando que os 27 Estados-Membros não têm um calendário comum para a 
transição para o digital; que em muitos Estados-Membros os planos para a transição para 
o digital estão altamente desenvolvidos, enquanto em alguns outros esta transição já 
ocorreu,

1. Reconhece a importância da iniciativa i2010 enquanto elemento da Estratégia de Lisboa 
renovada, e sublinha a importância do acesso e da utilização eficientes do espectro na 
realização dos objectivos de Lisboa;

2. Exorta os Estados-Membros a estabelecerem um calendário comum e a libertarem o mais 
rapidamente possível os seus dividendos digitais, permitindo aos cidadãos europeus 
beneficiar da implantação de serviços novos, inovadores e competitivos;

3. Considera que o dividendo digital faculta um espectro suficiente para os radiodifusores 
desenvolverem e expandirem significativamente os seus serviços e, ao mesmo tempo, ter 
em conta outras potenciais aplicações sociais, culturais e económicas como as aplicações 
de banda larga destinadas a corrigir a "clivagem digital";

4. Sublinha os benefícios potenciais no plano das economias de escala de uma utilização 
coordenada do espectro na UE, bem como a necessidade da melhor utilização possível do 
dividendo digital para evitar a fragmentação, que se traduz numa utilização não 
optimizada deste recurso escasso;

5. Salienta que o princípio orientador central na atribuição do dividendo digital deverá visar 
o melhor valor social, cultural e económico possível traduzido numa oferta acrescida e 
geograficamente mais ampla aos cidadãos de serviços e conteúdos digitais, e não apenas 
visar a maximização das receitas públicas;

6. Realça que o dividendo digital poderá contribuir para a realização dos objectivos de 
Lisboa permitindo aumentar a disponibilidade aos cidadãos e aos protagonistas 
económicos na UE de serviços de acesso em banda larga, obviando à clivagem digital ao 
prever prestações para as zonas desfavorecidas, isoladas ou rurais e assegurando a 
cobertura universal nos 27 Estados-Membros;

7. Sublinha o contributo que pode ser dado pelo dividendo digital para a prestação aos 
cidadãos, nomeadamente os que vivem em zonas desfavorecidas e isoladas, de serviços 
alargados como e-Governo, e-Saúde e e-Educação;

8. Salienta que o dividendo digital é igualmente um instrumento importante nas políticas 
audiovisuais e de comunicação social que poderia promover e proteger eficazmente a 
liberdade de expressão e o pluralismo cultural e da comunicação social;



PR\722680PT.doc 5/9 PE405.999v01-00

PT

9. Incentiva os Estados-Membros a terem em conta a conveniência de autorizar o acesso ao 
dividendo de utilizadores não licenciados, designadamente pequenas e médias empresas e 
o sector sem fins lucrativos;

10. Salienta que a repartição do dividendo digital entre as várias aplicações potenciais em 
cada Estado-Membro deverá ser efectuada com transparência e após um amplo debate 
público, e deverá ser sustentada por estudos independentes de avaliação de impacto 
socioeconómico;

11. Reconhece o contributo do acordo de Genebra 2006 da UIT (Conferência Regional de 
Radiocomunicações 2006) e da Conferência Mundial das Radiocomunicações 2007 
(WRC-07) para a reorganização da banda UHF;

12. Convida os Estados-Membros a desenvolverem, segundo uma metodologia comum, 
estratégias nacionais relativas ao dividendo digital até ao final de 2009; exorta a Comissão 
a dar assistência aos Estados-Membros no desenvolvimento das suas estratégias nacionais 
relativas ao dividendo digital e a promover as melhores práticas a nível comunitário;

13. Sublinha que a iminência da transição em alguns Estados-Membros e as diferenças entre 
os planos nacionais de transição impõem uma resposta a nível comunitário que não pode 
esperar pela entrada em vigor das directivas relativas à reforma;

14. Reconhece o direito dos Estados-Membros a determinarem a utilização do dividendo 
digital, mas afirma igualmente que só uma abordagem coordenada a nível comunitário 
pode evitar uma interferência prejudicial entre Estados-Membros, bem como entre 
Estados-Membros e países terceiros;

15. Apoia uma abordagem comum e equilibrada relativamente à utilização do dividendo 
digital, permitindo tanto aos operadores de radiodifusão continuarem a oferecer e expandir 
os seus serviços como também aos operadores de comunicações electrónicas utilizarem 
este recurso para a implantação de novos serviços vocacionados para outras utilizações 
sociais e económicas importantes, mas salienta que, em qualquer caso, a atribuição do 
dividendo digital deverá ser neutra sob o ponto de vista tecnológico;

16. Salienta os benefícios potenciais, em termos de economias de escala, inovação, 
interoperabilidade e da prestação de potenciais serviços pan-europeus, de uma abordagem 
coordenada e, na medida do possível, da harmonização a nível comunitário, e neutra sob o 
ponto de vista tecnológico, de sub-bandas comuns de espectro do dividendo digital para 
diferentes constelações de aplicações; incentiva os Estados-Membros a colaborarem entre 
si e com a Comissão para permitir identificar tais sub-bandas;

17. Para permitir uma utilização mais eficiente do espectro e facilitar o aparecimento de 
serviços nacionais, transfronteiriços e pan-europeus inovadores e bem sucedidos, apoia a 
abordagem da Comissão que prevê uma coordenação baseada em três constelações 
diferentes do espectro UHF, tendo em conta a possibilidade de interferências de 
radiofrequências resultante da coexistência de diferentes tipos de redes na mesma banda e 
as autorizações existentes;

18. Exorta a Comissão a proceder, em colaboração com os Estados-Membros, aos estudos 
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técnicos e socioeconómicos adequados para determinar a amplitude e as características 
das sub-bandas que poderiam ser coordenadas ou harmonizadas a nível comunitário;

19. Convida a Comissão, logo que estes estudos estejam concluídos e após a consulta do 
Grupo para a Política do Espectro Radioeléctrico e da Conferência Europeia das 
Administrações dos Correios e Telecomunicações, e tendo em devida conta as 
especificidades nacionais, a apresentar uma proposta legislativa ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho que adopte medidas para reservar e coordenar a nível comunitário sub-
bandas comuns do dividendo digital;

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e aos parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Promoção de um debate democrático
A transição da televisão terrestre analógica para a digital até ao final de 2012 libertará uma 
amplitude de espectro sem precedentes na Europa, em resultado da superior eficiência de 
transmissão que a tecnologia digital apresenta. Este espectro é conhecido como “dividendo 
digital”1.

A Comissão sustenta que o dividendo digital faculta um espectro suficiente para os 
radiodifusores desenvolverem e expandirem significativamente os seus serviços, assegurando 
ao mesmo tempo que outras utilizações sociais e económicas importantes, como as aplicações 
de banda larga destinadas a corrigir a "clivagem digital", tenham acesso a este valioso 
recurso.. 

A Comissão entende que os benefícios do dividendo digital só podem ser plenamente 
usufruídos se se concentrarem os esforços na procura, sem tabus, das aplicações mais valiosas 
para o espectro. Os apelos para que o destino a dar ao dividendo digital seja discutido 
aumentam entretanto de intensidade e surge a necessidade de um amplo debate público sobre 
este tema.

Objectivos de interesse público ou atribuição no mercado
A atribuição do dividendo digital pode obedecer a lógicas políticas diferentes. A Comissão 
Especial para a Cultura, a Comunicação Social e os Desportos do Parlamento britânico 
rejeitou a posição dos operadores terrestres de radiodifusão que pretendiam reservar espectro 
do dividendo digital para TVAD e, no seu relatório sobre os novos meios de comunicação e as 
indústrias criativas, acolheu a posição da entidade reguladora britânica que é favorável à 
venda em leilão, de forma neutra sob o ponto de vista tecnológico e das aplicações, das 
frequências libertadas pela transição para o digital. Já o Senado francês, num relatório recente, 
rejeita a noção de neutralidade tecnológica. "Resulta claro para esta comissão que a repartição 
de frequências entre as várias utilizações possíveis deverá ser o corolário de uma decisão 
política após um debate democrático, e não deverá ser abandonada à cegueira das forças do 
mercado", lê-se no relatório. "Esta comissão tem sérias reservas em relação à abordagem 
neutra sob o ponto de vista tecnológico que a Comissão Europeia pretende adoptar aquando 
da revisão dos seus regulamentos relativos às comunicações electrónicas".

As diferentes soluções propostas a nível nacional, a iminência da transição em alguns países e 
as diferenças entre os planos nacionais impõem uma resposta a nível comunitário que não 
pode esperar pela entrada em vigor das directivas relativas à reforma.

Os Estados-Membros têm o direito de determinar a utilização do dividendo digital, mas uma 
abordagem comunitária coordenada pode permitir evitar uma interferência prejudicial entre 
                                               
1  O dividendo digital é caracterizado pela Comissão como o espectro acima das frequências necessárias para 
apoiar os serviços existentes de radiodifusão num ambiente inteiramente digital, incluindo as obrigações de 
serviço público vigentes.
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Estados-Membros, bem como entre Estados-Membros e países terceiros..

Como proceder a uma arbitragem entre utilizações concorrentes?
Os operadores de radiodifusão e os operadores de telecomunicações encomendaram estudos 
sobre o valor económico e social de diferentes utilizações cujos resultados são muito díspares.

O relator apoia vivamente uma abordagem comum e equilibrada relativamente à utilização do 
dividendo digital, permitindo tanto aos operadores de radiodifusão continuarem a oferecer e 
expandir os seus serviços como também aos operadores de telecomunicações utilizarem este 
recurso para a implantação de novos serviços, mas devendo o dividendo digital ser atribuído 
em termos neutros do ponto de vista tecnológico às outras utilizações sociais e económicas 
importantes.

Que âmbito para uma intervenção comunitária?
A Comissão propõe uma acção coordenada a nível comunitário (é adoptada uma abordagem 
comum relativamente ao planeamento do espectro) para permitir uma utilização do dividendo 
que seja óptima sob o ponto de vista social e económico. Para prevenir qualquer interferência, 
a Comissão sustenta que as frequências libertadas pela transição para a televisão digital 
deverão ser organizadas em "constelações" a utilizar por serviços semelhantes. "Sem 
intervenção, as atribuições de espectro serão determinadas pelas aplicações bem sucedidas 
noutras regiões do mundo", indica o documento. A Comissão refere que as bandas inferiores 
deverão corresponder aos serviços unidireccionais como a radiodifusão; aos serviços 
unidireccionais de média a baixa potência como a televisão móvel deverá corresponder uma 
sub-banda mais alta; e a banda superior deverá corresponder aos serviços bidireccionais como 
a banda larga móvel e fixa. Como primeira etapa, a Comissão propõe a realização de estudos 
técnicos que permitam tomar uma decisão sobre a amplitude e as características destas sub-
bandas. A comunicação indica que a sub-banda da radiodifusão deverá estar sob o controlo 
dos Estados-Membros; a banda móvel multimédia deverá ser voluntariamente harmonizada, 
mas a banda superior deverá estar sujeita a uma "harmonização comunitária". "A Comissão 
recorrerá a um instrumento legislativo comunitário vinculativo, a fim de adoptar uma decisão 
relativa ao agrupamento em “constelações”.

Para a adopção desta decisão, a Comissão deverá proceder, em colaboração com os Estados-
Membros, aos estudos técnicos e socioeconómicos adequados para determinar a amplitude e 
as características das sub-bandas que poderiam ser coordenadas ou harmonizadas a nível 
comunitário.

O relator sublinha que, logo que os estudos técnicos necessários estejam concluídos e após a 
consulta do Grupo para a Política do Espectro Radioeléctrico e da Conferência Europeia das 
Administrações dos Correios e Telecomunicações, e tendo em devida conta as especificidades 
nacionais, deverá ser apresentada pela Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
proposta legislativa que adopte medidas vinculativas para reservar e coordenar a nível 
comunitário as sub-bandas comuns do dividendo digital que forem identificadas.

Caminho a seguir
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O contributo do acordo de Genebra 2006 da UIT (RRC-06) e da Conferência Mundial das 
Radiocomunicações 2007 (WRC-07) foi crucial para a reorganização da banda UHF, 
importando agora iniciar o processo de decisão sobre a abordagem comum para a utilização 
do dividendo digital, dado que o dividendo digital está já disponível em alguns Estados-
Membros e que a transição da UE para a televisão digital deverá ser concluída até 2012.

Por conseguinte, o relator convida os Estados-Membros a 
– Desenvolverem, segundo uma metodologia comum, estratégias nacionais relativas ao 

dividendo digital até ao final de 2009; 

– Facilitarem a introdução de novos serviços, colaborando entre si e com a Comissão para 
identificar no dividendo digital bandas de espectro comuns que possam ser optimizadas por 
“constelações” de aplicações.

A Comissão, por seu lado, deverá promover as melhores práticas a nível comunitário e 
preparará as medidas necessárias para reservar e coordenar as bandas comuns a nível 
comunitário.
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