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From: Abilio Azevedo
Sent: quinta-feira, 31 de Janeiro de 2013 16:16
To: evolucao.tdt@anacom.pt
Subject: Consulta TDT / info. adicional

Boa Tarde Caros Senhores, 
 
No meu anterior Email por lapso não apontei estes dados ( a meu ver relevantes) que 
passo a descrever: 
 
1-Na vizinha Espanha começaram a fazer a migração para sub-faixas inferiores os 9 
mux`s da sub-faixa dos 800Mhz devido a introdução do LTE e que terá de ficar 
concluída até ao final deste ano. 
Quero alertar para a saturação que se avizinha do espectro ao longo da fronteira e para 
algumas dezenas de kilometros no interior do nosso território. 
 
2-Presumo que num futuro próximo ire-mos ter um 2º Dividendo Digital da Faixa dos 
700Mhz. 
Com certeza que a Anacom terá acautelado estes aspetos que frisei para esta consulta 
publica sobre os cenários de evolução da rede TDT. 
Quero com isto dizer que o espaço livre no espectro radioelectrico da faixa 
correspondente a televisão vai ser bastante diminuto, implicando uma gestão muito 
criteriosa na "criação" da nova REDE TDT  - MFM ou SFN. 
Espero que com a nova rede TDT que sair desta consulta publica não venha a 
blindar o acesso às emissões regionais e locais de televisão. 
Concluo com o anseio de ter dado algum contributo para esta discussão de interesse 
nacional. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Abílio Azevedo 



 

 

Abílio Azevedo 

 
Bom Dia Caros Senhores, 

 
 
Reencaminhei-vos os Email`s que fui trocando com alguns técnicos da 

PT/TDT (apesar de nunca me darem qualquer resposta ) acerca dos 
problemas de receção (técnicos que encontrei no terreno). (E com 
discussões acaloradas, nem um par de antenas sabem colocar em fase - 

ver emissor Alto Galeão - Darque - Viana do Castelo- Doc1 e também 
desconheciam que era preciso atrasar a modulação nos emissores de 

lançamento - (o tempo de chegada dos sinais aos emissores não são 
todos iguais). 
Quanto a consulta publica sobre a evolução da rede TDT parece-me 

interessante mas faço uns reparos: 
 

1º- O período de consulta parece-me demasiado curto para tão delicado 
assunto. 
 

2º- Provavelmente serão poucas  as reclamações visto a propagação 
estar "fechada" (atravessamos o período de Inverno) e os sinais não 
sincronizados recebidos não estão a perturbar a receção. 

3º- Seja qual for a solução a adotar (SFN, MFN) para a TDT , continuo a 
dizer que o problema passa pela calibração cuidadosa das antenas e 

das potências dos emissores (como já referi em Email`s anteriores), 
como exemplo a aberração do emissor de Vila Praia de Âncora - as 
antenas estão emparedadas pelos edifícios envolventes Doc2 o que não 

permite uma cobertura eficiente, no caso de Montedor os painéis 
radiantes não estão corretamente ajustados Doc3 - este emissor coloca 

o sinal a mais de 30km a norte e a cerca de 350m dele por vezes não se 
consegue ver Tv, outro caso o emissor de Aveiro Centro tem uma 
potência excessiva PAR 3200W e um sistema de painéis com elevado 

ganho Doc4, fazendo com que os sinais que ele emite varram todo o 
litoral, perturbando a receção em locais bem distantes.  
A rede Overlay também tem problemas, segundo um colega meu da 

zona de Sever do Vouga tem tido problemas na receção desses mux`s - 
(muita potência = a muitos ecos). 

Não me parece que criando uma malha de emissores semelhante a 
antiga rede analógica resolva o problema - será apenas entupir o 
espectro, os sinais acabam por se cruzarem ( devido a má 

orientação das antenas, uma rede de emissores insuficiente e 
também mal distribuídos em alguns casos com potencia demasiado 
elevada - 50% da energia irradiada é dirigida para a troposfera ( 

ausência de downtilt nas antenas ), quando a propagação "abre" é o 
caos, estamos a falar de sinais digitais  "ou dá ou não dá" já não 

temos as imagens com "fantasmas". 
 
A titulo de sugestão: vejam como os nossos vizinhos Galegos 



 

 

conseguem colocar em bom funcionamento 12 MUX`s (Doc5) é 

de notar que aproveitaram as estruturas do analógico e fizeram a 

necessária correção ás antenas (downtilt). 
 
Nós por cá nem um miserável MUX consegui-mos ainda colocar em 
bom funcionamento!!!... 

 

Procurei inventariar os defeitos/"doença" da rede TDT para que se 
possa encontrar a cura. 

A meu ver não é difícil, é sim preciso vontade e humildade em resolver 
os problemas.  

Com certeza que a linguagem que utilizo não é a mais coloquial, pois 

não possuo formação académica. 
Caso desejem alguma informação adicional podem-me contactar. 
Obrigado pela atenção 

 
Cumprimentos 

Abílio Azevedo 
 












