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Assunto: Revisão da Directiva “Televisão Sem Fronteiras”

Aproveitando o processo iniciado pela Comissão da União Europeia para revisão da
Directiva Televisão sem Fronteiras, a PT Multimedia, SGPS, SA, apresenta os seus
comentários, no âmbito do debate aberto pela Comissão e tendo como referência os
temas definidos no Documento para Discussão preparado pela Comissão.

Antes gostaríamos de sublinhar o particular interesse da PT Multimedia neste debate.
A PT multimedia é uma empresa privada portuguesa, cotada na Bolsa de Valores de
Lisboa e maioritariamente participada pelo Grupo Portugal Telecom, que nela detém a
maioria por cento das acções emitidas.

Exerce sua actividade através de unidades empresariais – também elas sociedades
comerciais independentes, detidas parcialmente ou totalmente – que têm um papel
fulcral no desenvolvimento da sociedade informação em Portugal – nomeadamente a
TV Cabo, a PT Conteúdos/TV Cabo Audiovisuais, a Sport TV, a Premium TV, etc.

A TV Cabo é o maior operador de televisão por cabo português, e o único operador de
televisão por satélite, e oferece regularmente a programação de mais de 40 canais de
televisão, dos quais 33 em língua portuguesa e 41 de origem europeia, num total de 50
canais na nossa oferta básica.  Esteve também directamente na origem, sozinha ou em
parceria, do desenvolvimento de mais de vinte canais em língua portuguesa, originais
ou dobrados, nomeadamente da Sport TV (canal codificado de desporto), dos canais
Lusomundo (canais codificados de cinema), do CNL (Canal de Notícias de Lisboa,
hoje extinto), do NTV (canal regional do Porto), da SIC Gold, da SIC Notícias, da
SIC Radical e  da SIC Mulher.

É, ainda, o mais importante fornecedor de acesso de Internet de banda larga através da
sua rede de cabo e responsável por uma importante operação de televisão digital
interactiva, esta em cooperação com a Microsoft.

Através da Lusomundo, a PT Multimédia tem um papel relevante na área do cinema,
através da aquisição de direitos de filmes e de um circuito de exibição
cinematográfico com 145 salas, das quais 103 em 13 em multiplexes.

A PT Conteúdos é o braço operacional da PT Multimédia para a aquisição e produção
de conteúdos para televisão, não só para os canais de distribuição próprios, como
também para revenda a terceiros.



Neste quadro, é inegável o interesse da PT Multimédia pela acção da Comissão, a
qual pode ter consequências muito positivas no desenvolvimento dos mercados de
conteúdos para televisão na Europa e um papel significativo na criação de condições
equilibradas de concorrência entre os diversos agentes com intervenção neste sector.
Sem descurar, obviamente, a defesa do direito dos públicos europeus ao acesso à
diversidade cultural europeia, ao entretenimento e à informação.

Aliás, a introdução em Portugal de alguns dos institutos agora em discussão, como a
disciplina dos direitos exclusivos, teve origem em iniciativas em que a PT Multimedia
participou, como o lançamento do canal codificado Sport TV.

Esperamos que seja útil o conjunto de reflexões que transmitimos à Comissão e
ficamos disponíveis para qualquer outra colaboração que considerem útil.



COMENTÁRIOS DA PT MULTIMÉDIA

Tema 1

Eventos de interesse generalizado do público

Como princípio geral, não temos nada de relevante a opor ao princípio da existência
de um regime especial aplicável a certo tipo de eventos.
 No entanto, não podemos deixar de referir que a sua aplicação conduziu a que, na
realidade, tenha sido dada relevância quase exclusiva ao desporto e, em particular, ao
futebol,  que uma actividade comercial de entretenimento, ainda que do interesse de
grande parte do público.
Eventos de evidente importância e relevância para o público, nomeadamente
acontecimentos culturais, essenciais para a formação e consolidação de um espaço e
cultura europeias, quase não são abrangidos pelas diversas opções dos legisladores
nacionais.
O critério fixado na Directiva para definir os eventos regulados por estas normas é, a
nosso ver, demasiado lato. Tão lato que permitiu às autoridades portuguesas incluir na
lista  para o ano de 2003 eventos como o “Campeonato do Mundo da Juventude em
Vela (Funchal)” ou as “Cerimónias de abertura e encerramento da Gymnestrada
2003”.
Estes acontecimentos – e outros incluídos na lista em anos anteriores - não só não
apresentam interesse significativo como, ao invés, só seriam verdadeiramente
apelativos para os operadores de televisão de acesso condicionado se pudessem ser
adquiridos em exclusivo, aliás com evidentes vantagens para as instituições que os
organizam.
Por outro lado, a autoridades portuguesas mantêm na lista de eventos de interesse
generalizado do público, os principais jogos do Campeonato Nacional de Futebol –
Liga dos Campeões, o que não sucede na maior parte dos países da União.
A aplicação do conceito incluído na Directiva afecta, assim, de modo diferenciado, as
condições do exercício da actividade de televisão nos diferentes países da União.
Em nosso entender importa, por isso, considerar com cautela os interesses comerciais
ligados ao entretenimento e a necessária sustentação e financiamento dos eventos,
claramente prejudicados pela inexistência de direitos exclusivos, mais do que a mera
conveniência de interesses particulares de curto-prazo.
A opção de alguns legisladores nacionais por um conceito de evento “de grande
interesse para a sociedade” modelado no conceito do que, para além de ter público
significativo, é relevante para outro tipo de pessoas diferentes das que regularmente
acompanham  na televisão a actividade em causa, parece-nos conter virtualidades que
a Comissão deveria explorar, ao analisar e avalizar a legislação dos estados, de forma
a garantir uma construção harmoniosa dos conteúdos da Directiva.
É também por estas razões que estamos de acordo com a existência de “guide lines”,
que consideramos importantes para segurança dos operadores de televisão e dos
promotores de espectáculos, assegurando-se, dessa forma, maior liberdade e efectiva
concorrência.



No que à intervenção da Comissão respeita, parece-nos ter-se revelado muito
insuficiente, à luz dos dados disponíveis e publicados, já que a informação disponível
sobre as práticas dos Estados membros  é muito reduzida.
Para um efectivo ambiente concorrencial, que importa promover e garantir, é
necessário conhecer devidamente as práticas das Autoridades reguladoras de todos os
países membros da União Europeia.
Os poderes de intervenção da Comissão devem, por outro lado, ser tanto maiores
quanto menor for a intervenção de autoridades regulatórias independentes nos
diversos estados, para que se consiga uma maior uniformidade de critérios e a sua
efectiva e adequada aplicação de acordo com os objectivos definidos na Directiva.



Tema 2
Promoção da diversidade cultural e da capacidade de concorrência na indústria
de conteúdos europeia

A fixação de percentagem de tempo de emissão reservada para obras europeias e de
produção independente ou com certa antiguidade, afigura-se como um modelo
vocacionado para os canais generalistas de difusão hertziana terrestre e  de acesso
livre.
Daí que consideremos necessária a sua revisão, nomeadamente, no que respeita aos
canais temáticos, devendo excepcionar-se expressamente as situações em que tal
fixação de percentagens não seja exigível em função da natureza e temática
específicas de cada canal.
Os objectivos pretendidos com a fixação deste tipo de percentagens não podem pôr
em causa a própria existência e a viabilidade económica dos projectos de canais de
televisão.
Note-se, aliás, que a Proposta de Lei de Televisão apresentada pelo Governo
português ao parlamento nacional aponta já neste sentido (Artigo 40º, n.ºs. 2 e 3).
Da mesma forma, há que ter em consideração a evolução para novos modelos de
disponibilização e de acesso aos programas, como sejam o pay per view  e o video on
demand, em que não se afigura razoável a fixação de tempos reservados a certo tipo
de programação, sendo mesmo duvidosa a sua classificação como televisão.
Igualmente, entendemos que no caso de um mesmo operador emitir vários canais de
idêntica temática a compatibilização com o texto legal deve ser aferida pelo conjunto
de programação dos vários canais e não canal a canal, permitindo-se, desta forma,
uma maior flexibilidade de organização e escolha de programação, em benefício quer
do espectador, quer da própria viabilidade dos projectos do operador de televisão.



Tema 3
Protecção do interesse geral na publicidade, patrocínio, teleshopping e auto-
promoções

Defendemos que, ao contrário do que sucede na Lei da Televisão portuguesa, bem
como na Proposta de (nova) Lei da Televisão, não se deve manter um tratamento
diferenciado entre canais de acesso condicionado e de acesso não condicionado,
nomeadamente nas limitações de tempos de publicidade, sob pena de se dificultar o
desenvolvimento de empresas que estão hoje na vanguarda do desenvolvimento
tecnológico e que facultam aos consumidores áreas de entretenimento de grande
qualidade.
Note-se, por outro lado, que se tal distinção for baseada em critérios meramente
técnicos, ou seja, depender do facto de o canal ser ou não distribuído sob forma
codificada, a perspectiva é de que, a curto prazo,  todos os canais venham a ser
considerados de acesso condicionado, na medida em que a tendência actual, quer ao
nível técnico, quer ao nível de modelo de acesso e comercialização, é para que todos
os canais sejam transmitidos sobre forma codificada.
No que respeita à publicidade virtual, interactiva e todas as novas modalidades que
decorrem da evolução tecnológica, entendemos que a Directiva não deve abranger as
situações que constituem actos regulados pela legislação de telecomunicações e não
televisão, ou seja, situações em que  o serviço é disponibilizado mediante solicitação
individual, exactamente porque aqui cabe ao utilizador escolher e optar.
Por outro lado, as regras relativas a tempos de publicidade terão que ser
suficientemente flexíveis de forma a poderem dar espaço à evolução tecnológica e dos
serviços e às opções dos espectadores.
Finalmente, entendemos que, num quadro de rápida evolução para novos modelos,
deve deixar-se uma grande margem de manobra para os mecanismos de auto-
regulação e, também, de co-regulação, tanto mais que muitos modelos carecem de ser
experimentados, modelados e desenvolvidos pelo mercado e pelos operadores.
A evolução tecnológica, dos conteúdos e dos modelos de negócio, permitiu que hoje
coexistam inúmeras opções para o espectador, desde os modelos clássico de televisão,
ao pay per view, video on demand, near video on demand ou à televisão interactiva,
com a possibilidade do espectador escolher, mudar de canal e fazer a sua selecção em
função da programação oferecida ou  da inserção de publicidade.

Temas 4 e 5
Nada temos a comentar de relevante

Tema 6
Acesso a extratctos de natureza informativa

O acesso ao sinal dos titulares de direitos exclusivos por parte de terceiros para
emissão de pequenos extractos deve limitar-se a fins exclusivamente informativos,  só
podendo, por isso, ser utilizados após termo do evento e apenas até um período de
tempo limitado após o termo (ex., 36 horas), ou seja, durante o tempo em que, na
verdade, exista um interesse e legítimo e real objectivo de informação ao público.
Por outro lado, entendemos que o acesso deve fazer-se mediante compensação
financeira adequada a pagar pelo terceiro interessado ao titular dos direitos exclusivos
e não apenas mediante pagamento do custo de acesso ao sinal.



Na verdade, uma coisa é o direito à informação, que implica que seja dado acesso ao
sinal ou à recolha directa de imagens pelo terceiro interessado, outra coisa é a
utilização do direito ao evento sem os respectivos custos.
Com os extractos podem produzir-se e emitir-se programas que geram receitas
autónomas para o terceiro, nomeadamente em publicidade.
O acesso ao sinal do titular do direitos exclusivos ou a recolha própria de imagens
sobre o evento, sem custos relativos a direitos sobre o evento e apenas custos de
acesso ao sinal, põe em causa a sã concorrência num mercado que é altamente
competitivo
Ressalva-se, naturalmente, a possibilidade de intervenção de Autoridade regulatória,
que deve ter poderes e meios para uma decisão rápida e oportuna,  no sentido de
assegurar que a compensação financeira pretendida pelo titular de direitos exclusivos
não possa constituir, na prática, a negação do acesso aos extractos informativos sobre
o evento.


