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ASSUNTO: Resposta a Consulta Pública sobre a “Consulta pública sobre os 

cenários de evolução da rede de Televisão Digital Terrestre - TDT” 

 
 
 

A Associação Portuguesa de Radiodifusão – APR vem por este meio remeter a V/Ex.ª a 

resposta desta Associação à consulta pública lançada neste mês sobre a “Consulta 

pública sobre os cenários de evolução da rede de Televisão Digital Terrestre - TDT”. 

 

O que nos oferece dizer: 

 

Questão 1: Concorda com as considerações efectuadas pelo ICP-ANACOM? Em 

caso negativo, justifique. Tem comentários adicionais a efectuar? 

Concordamos 

 

Questão 2: Concorda com as considerações efectuadas pelo ICP-ANACOM? Em 

caso negativo, justifique. Tem comentários adicionais a efectuar? 

Concordamos 

 

Questão 3: Concorda com as considerações efectuadas pelo ICP-ANACOM? Em 

caso negativo, justifique. Tem comentários adicionais a efectuar? 

Concordamos 

 



Questão 4: Concorda com as considerações efectuadas pelo ICP-ANACOM? Em 

caso negativo, justifique. Tem comentários adicionais a efectuar? 

Concordamos 

 

Questão 5: Concorda com as considerações efectuadas pelo ICP-ANACOM? Em 

caso negativo, justifique. Tem comentários adicionais a efectuar? 

Concordamos 

 

Questão 6: Identifica alguma opção adicional que considere adequada e realizável? 

Indique os fundamentos de tal opção. 

Não temos nenhuma opção adicional a apresentar. Todas as soluções para o futuro da 

rede TDT estão devidamente assinaladas nos 5 cenários equacionados pelo ICP-

ANACOM.   

 

Questão 7: Qual a alternativa que em sua opinião deve ser adoptada para o futuro 

da rede de TDT associada ao MUX A? Fundamente por favor a sua resposta. 

Em nossa opinião as opções que nos parecem mais viáveis são as indicadas nos cenários 

4 e 5.  

No entanto, pensamos que a alternativa que deverá ser adoptada será a do cenário 4, ou 

seja: “Alteração do canal de emissão dos emissores da rede SFN, localizados no 

interior das zonas de cobertura dos emissores da rede overlay do Monte da Virgem 

e da Lousã” 

 
Este é o cenário que apesar de apresentar algum impacto para a população, dado 

necessitar da resintonia de alguns receptores, não necessita da reorientação das antenas 

de recepção exteriores. 

 

Em termos de robustez, parece-nos ser uma boa solução dado resolver os problemas até 

agora detectados de auto interferência. 

 



Em relação ao alinhamento com os objectivos europeus (dividendo digital 2), como 

muito provavelmente estes vão avançar no sentido da atribuição da faixa dos 700 MHz 

para IMT, terá de ser substituído o canal 49 para a cobertura da zona de Montejunto. 

 

Pensamos que se for esta a solução a adoptar, deverá ser encontrado de imediato o canal 

substituto do canal 49, para evitar novas alterações futuras. 

 

Em termos de eficiência espectral, o cenário 4 parece-nos mais eficiente comparado 

com o cenário 5. 

 

Sendo este um aspecto bastante importante, essa importância é para nós acrescida dado 

continuarmos a manifestar a necessidade da existência de uma rede DVB-T regional ou 

local, conforme planeada pelo ICP-ANACOM, a qual terá de ser novamente reajustada 

devido a todas estas alterações. 

 
Não podemos contudo deixar de, mais uma vez, reiterar a necessidade de, na definição 

de qualquer matéria relacionada com a utilização do espectro radioeléctrico, serem tidas 

em linha de conta todas as necessidades do sector de radiodifusão, alertando o ICP-

ANACOM para a importância de garantir que as expectativas e necessidades dos 

operadores de radiodifusão sonora se encontram devidamente asseguradas. 

 
Estas necessidades, relembramos, resumem-se, muito concretamente, a dois aspectos 

essenciais: 

 
Primeiro Aspecto: 

 
É imperativo garantir a reserva de espectro suficiente para permitir a transição dos 

operadores de radiodifusão sonora actualmente existentes, todos eles sem excepção, 

para as novas plataformas digitais, independentemente das opções tecnológicas que 

possam vir a ser tomadas neste âmbito. 

 
Recuperando os argumentos utilizados em resposta às anteriores consultas promovidas 

sobre esta matéria, não podemos colocar em dúvida a certeza de que o futuro da rádio 



será em digital, embora ainda se coloquem dúvidas se a tecnologia a utilizar será o 

DAB, ou outra, dada a demora da sua implementação, devido essencialmente ao pouco 

interesse manifestado pela indústria, pelos ouvintes e operadores de radiodifusão, 

motivado pelo aumento de custos sem uma perspectiva clara de um aumento de 

proveitos. 

 
Mas é a plataforma DAB que actualmente se encontra estabelecida, e em funcionamento 

para alguns operadores de radiodifusão, em diversos países da Europa, e como tal, 

deverá ser reservado espaço – como aliás o ICP-ANACOM fez – para que nessa 

plataforma digital possa continuar a existir Rádio gratuita para os ouvintes e de 

cobertura alargada a todo o País. 

 
Quando abordamos a questão da inclusão social e dos serviços para os cidadãos, não 

podemos certamente esquecer a necessidade de acesso à informação, e ao direito de se 

informar e ser informado, uma garantia que apenas estará salvaguardada através da 

existência de serviços gratuitos de radiodifusão, a emitir em sinal aberto, e isso terá de 

ser assegurado através da reserva de espectro com essa finalidade. 

 
Segundo Aspecto: 

 
A nível Nacional existem situações que, estando legalmente previstas não são ainda 

uma realidade. Relembramos que um dos exemplos mais flagrantes, no que respeita a 

este sector, se verifica com a Lei da Televisão, que prevê a existência de televisões 

regionais e locais sem que até agora isso tenha tido qualquer aplicação. 

 

Voltando uma vez mais a recuperar argumentos já por nós apresentados, essas futuras 

estações de televisão locais ou regionais (a Associação defende que as coberturas 

deverão ser de âmbito distrital) serão preferencialmente “canais abertos” e com emissão 

por via hertziana, uma vez que qualquer outra solução seria desprovida de lógica, tendo 

em vista a promoção da inclusão social e de serviços para todos os cidadãos.  

 
A Lei da Televisão criou assim muitas expectativas locais e regionais, junto de muitos 

possíveis interessados, incluindo os próprios operadores de radiodifusão sonora local, 



pela parte dos operadores, e nas próprias populações, pelo que importa garantir a 

existência de espectro suficiente que permita a concretização destes objectivos. 

 
Em resumo:  

 
- para os serviços de radiodifusão sonora digital, e procurando evitar qualquer 

possibilidade de exclusão social e de acesso a serviços básicos essenciais, deverá ser 

reservado o espectro necessário para permitir a transição dos operadores de radiodifusão 

existentes, Nacionais, Regionais e Locais, bem como de alguma reserva que possibilite, 

em caso de necessidade, uma expansão futura; 

 
- para os serviços de radiodifusão televisiva local ou regional deverá ser também 

reservado o espectro necessário para garantir que todas as expectativas criadas, quer por 

parte dos operadores quer por parte das populações, serão passíveis de concretização. 

 
Face ao acima exposto, esperamos que as questões mais uma vez suscitadas pela APR 

possam merecer o melhor acolhimento da parte de V. Ex.as, uma vez que esta é a única 

forma de garantir que os interesses dos associados da APR, e dos operadores de 

radiodifusão se encontram devidamente defendidos.  

 
Com os melhores cumprimentos, 

 

 
 
O Presidente da Direcção 

 

 
 
                José Faustino 
 

 

 

 

    


