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Exmos. Srs.,
 
Em resposta à vossa consulta sobre o processo do TDT somos a enviar a nossa opinião:
 

Questão 1: Concordamos com as considerações efectuadas pela ANACOM e consideramos que 
os actuais problemas continuarão a existir.
Questão 2: Concordamos com as considerações efectuadas pela ANACOM e consideramos que 
os actuais problemas continuarão a existir.
Questão 3: Concordamos com a consideração efectuada no entanto parece-nos que é um 
cenário com muitas incertezas práticas de cobertura associadas a esta mudança. Consideramos 
que apesar de pequeno, existe algum impacto na população por necessidade de re-
apontamento de antenas e sintonização de receptores que estariam a usar os actuais canais 42, 
46 e 49.
Questão 4: Concordamos com a consideração efectuada no entanto parece-nos um cenário que 
continua com algumas incertezas de cobertura associadas e como tal assumindo que existe 
impacto na população e na imagem do serviço TDT é nossa opinião que o cenário 5.1.5 será o 
aconselhável para uma resolução definitiva.
Questão 5: Consideramos ser a solução técnica aconselhada para solucionar os problemas 
encontrados até ao momento e reduzir ao máximo a incerteza de recepções em algumas zonas, 
eliminando desta forma definitivamente as situações de autointerferência. Sendo praticamente 
assumido que terá de existir impacto na população e que a imagem do serviço TDT junto da 
população será afectada consideramos que esta é a melhor solução para uma resolução efectiva 
do problema. Acreditamos ser mais benéfico em termos de imagem do serviço TDT adoptar este 
cenário relativamente ao cenário anterior que não garante a 100% uma cobertura completa e 
ideal do território português.
Quetão 6:
Considerando que existem disponibilizados os 4 canais em soluções satélite DTH com as 
vantagens conhecidas deste sistema de transmissão, vemos para o caso concreto da 
disponibilização dos 4 canais em sinal aberto as seguintes vantagens:
 - não estar sujeito a efeitos de transmissão imprevisíveis nem apresentar instabilidades de sinal;
- o custo de instalação e manutenção de um antena satélite (material e serviço) é menor e mais 
fácil que de uma antena terrestre, logo existindo o assumido impacto na população este poderia 
ser atenuado. Existirão ainda casos em que poderá haver aproveitamento de antenas já 
existentes em telhados que até já poderão estar orientadas para o satélite correcto.
- A solução DTH permite a resolução imediata e definitiva do problema actual;
Em termos económicos analisando um pouco o cenário produtivo em Portugal constatamos que 



somos o maior produtor de antenas satélites na Europa com 3 fábricas a produzir perto de 5 
milhões de antenas/ano enquanto que praticamente  100 % das antenas terrestres são 
importadas.
Questão 7: Consideramos que deverá ser adoptada uma solução que resolva a 100% os 
problemas encontrados e que a imagem do serviço TDT seja de certa forma “limpa”. Pensamos 
que adoptar um cenário que não resolva completamente o problema em todo o território 
causará definitivamente uma ruptura completa da população com a tecnologia DVB-T. Mediante 
estas considerações e recolhendo um pouco também algum feed back de alguns clientes 
consideramos que o cenário que melhor se adequa será uma solução mista 5.1.5 – Alteração da 
configuração para uma rede MFN (MFN de SFN´s) em conjunto com o Satélite. 
Consideramos também que seria de interesse geral o conteúdo dos 4 canais generalistas estar 
disponível de forma livre no satélite de forma a que utilizadores das possíveis zonas sombra 
conseguissem ter acesso imediato e facilitado.
De forma global não vemos como algo economicamente viável um utilizador que possua uma 
antena satélite e um receptor de canais livres, quando poderia ter os 4 canais sem qualquer 
investimento ter de adquirir uma antena terrestre, um receptor TDT e pagar uma instalação 
para receber estes 4 canais que sempre recebeu como canais livres.
 
 
Sendo o que de momento nos oferece, ficando desde já à vossa disposição.
 
Subscrevemo-nos
 
João Leite
Sócio-Gerente
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