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From: Afonso Anjos
Sent: quarta-feira, 30 de Janeiro de 2013 1:51
To: evolucao.tdt@anacom.pt
Attachments: O estado da TDT em Portugal (Anacom).doc

Venho por este meio responder à consulta pública sobre os cenários de evolução da rede de 
televisão digital terrestre. 
 
  Questão 1: 
    Concordo, com a eliminação da rede em overlay, não concordo com a exclusividade da rede 
SFN. A PT teve muito tempo para avaliar e efetuar melhorias na sua rede de 
emissores/retransmissores/repetidores através das queixas da população que lhes chegavam até 
eles e/ou através da Anacom. Não deu ouvidos e esteve apressadamente a corrigir alguns erros e 
fazer ajustes que, (salvo raras situações pontuais devido a condições atmosféricas, técnicas ou do 
relevo que só seriam viáveis com o desligamento do sinal analógico) deviam ter sido efetuados 
atempadamente. Posto isto, a PT prestou e presta um péssimo serviço aos seus clientes e utentes 
(eu incluído) causando transtornos inúteis à população portuguesa. Muito por culpa do uso SFN. A 
rede em overlay não é solução, é apenas um remédio temporário. Os 92,7% de cobertura da 
população em condições normais, mesmo sendo verdade, não são suficientes. 
 
 Questão 2: 
   Não concordo. Pegando nas vossas palavras "Esta solução apresenta ineficiências no que 
respeita à utilização do espectro... estão em funcionamento duas redes... sobrepostas, para 
prestar o mesmo serviço". Esta situação não tem qualquer cabimento, "os emissores pertencentes 
à rede SFN do canal 56...radiam... uma potência muito inferior à radiada pelos emissores da rede 
em overlay". Isto é vergonhoso por parte da PT e só demonstra a sua falta de sensibilidade, o 
desaproveitamento de recursos e consequentemente, por falta de potência da rede, a vontade em 
obrigar as pessoas a aderir ao serviço de TV paga que possui, o "MEO". A PT terá que ser 
obrigada a aumentar a potência em alguns retransmissores e repetidores e a coloca-los a menos 
de 67km de distância uns dos outros, devido ao intervalo de guarda de 1/4 do sistema DVB-T, 
que Portugal adotou, que ao invés de as diferentes potências de sinal e/ou atrasos de fração de 
segundo reforçarem o sinal, o vão destruir, deixando portanto de se poder ver televisão. Caso a 
PT não melhore a rede e se oponha à colocação de novos canais na TDT devia perder a sua 
licença de exploração da mesma. A cobertura nacional da população, segundo decreta a comissão 
europeia "terá que ser igual ou superior à do sinal analógico". Em Portugal devia ser igual ou 
superior a 96%. 
 
 Questão 3: 
   Concordo e não concordo, a razão é que apesar de a rede em overlay trazer alguns benefícios, 
a verdade é que não resolve o problema, não passa de um "penso rápido". A solução, apesar de 
eu estar de acordo em grande parte com o SFN (como enuncio na questão 1) a solução passa 
pela adoção do MFN, que é a real solução para o problema. 
 
 Questão 4: 
   Concordo, presumo que se refiram ao sistema DVB-T2, nos custos, visto que o DVB-T2 é 
compatível com o DVB-T, mas não o inverso, mas seja como for, essa solução que propõem irá 
reduzir autointerferências. 
 
 Questão 5: 
   Concordo, é a solução a médio/longo prazo, a resintonização dos recetores e reorientação das 
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antenas são um mal menor. Acabam as autointerferências. 
 
 Questão 6: 
   A adoção do sistema DVB-T2. a 2ª geração deste sistema proporciona + robustez de sinal, + 
qualidade de sinal, de imagem e som, + serviços e + canais por mux. Outra opção adequada é 
haver + Muxs livres para abrir + canais como a RTP Informação e RTP memória, assim como 
canais locais e regionais sem esquecer os canais em HD e por que não canais de rádio? 
 
 Questão 7: 
   As alternativas foram formuladas aqui nestas respostas. Além disso, o quadro que mostra o 
impacto dos diferentes cenários fala por si. Junto envio um documento que não é o original, pois 
esse foi enviado para a comissão europeia, foi reformulado para a Anacom e visa denunciar 
situações, práticas, factos e contém algumas soluções para a TDT Portuguesa. O vosso eventual 
Feedback será tratado com a maior atenção e consideração. 
 
 
PS: Gostaria de saber, quando serão publicados os resultados? Já agora, se em Junho de 2015, 
quando acabar a proteção de interferências no sinal analógico, se há previsão de introduzir o 
sistema DVB-T2 em Portugal? Obrigado. 



O estado da TDT em Portugal 
 

 

29 de Janeiro de 2013 

 
Senhoras e senhores da Anacom, 

 

Como cidadão português, venho por este meio informar e denunciar o estado da TDT - 

Televisão Digital Terrestre - em Portugal. Pretendo com este documento que iniciem uma 

investigação aprofundada e detalhada sobre a situação da TDT em Portugal e que de uma vez por 

todas tomem medidas de acordo e defendam os direitos dos cidadãos, que é para isso que são 

pagos e é coisa que não têm feito e os senhores sabem-no muito bem. 
 

A TDT em Portugal já nasceu torta e tardiamente quando, em 2008, a ANACOM - 

Autoridade Nacional de Comunicações e a ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação 

Social atribuíram à PT - Portugal Telecom, os direitos de utilização de frequências em UHF 

associados aos Multiplexers de A a F, para a difusão da TDT. A PT ficou então com o poder e o 

DEVER de implementar a TDT no nosso país, que inclui a distribuição, informação ao público e 

exploração deste serviço. 

Porquê que foi atribuída à PT? Não sei! Talvez porque mais ninguém se candidatou ao serviço 

gratuito da TDT, embora isso não seja desculpa. Lembro que a Airplus candidatou-se somente ao 

serviço pago, que foi posteriormente ganho também pela PT devido à desistência da concorrente. 

Aquilo que sei nesta história, é que as estações de TV (RTP, SIC e TVI) a par com a PT, pura 

e simplesmente não divulgam nem desenvolvem, ou melhor, não lhes interessa aproveitar as 

capacidades da TDT. 

A razão principal para este comportamento, é que a PT possui um serviço pago de TV: O Meo. 

Até 2007 possuiu também a Tvcabo, atual Zon, a maior distribuidora de TV por cabo em Portugal. 

Para não arruinar os serviços de TV paga, incluindo o Meo, da PT, esta, em conjunto com as 

estações de TV, ignoram e/ou boicotam a TDT através dos métodos que evoquei acima. As 

televisões também ganham alguns milhões de euros com o abafamento da TDT por causa dos 

contratos que têm com as distribuidoras do cabo. Esta receita não acabava, apenas era reduzida se 

as cadeias de TV tivessem os seus canais também na TDT acabando com a exclusividade. 
 

Não deixa de ser curioso ou talvez irónico que os reguladores da comunicação em Portugal 

atribuam a implementação e exploração de um serviço de televisão gratuito (FTA) a uma entidade 

que já possuía um serviço de televisão paga. Considero isto insensível e criminoso. 

Alertei a PT, o partido político CDS-PP (que está atualmente no governo) e a RTP a pedir 

esclarecimentos, mas sem sucesso. Não obtive qualquer resposta! 
 

Vim a saber que a PT cobra 800 mil euros/ano por mbit/s de largura de banda para a 

manutenção dos emissores/retransmissores/repetidores TDT. Sabendo que cada canal ocupa, em 

média, entre 2 a 2,5 mbits/s, a RTP desembolsa perto de 4 milhões de euros por ano para a RTP 1 

e RTP 2. A SIC paga quase 2 milhões e a TVI igual. Todas as estações assustaram-se e 

reclamaram com a PT quando esta lhes apresentou a conta da TDT que acharam exagerada. 

Pretendem reduzir os custos com a TDT. A ser verdade, isto vai certamente implicar um ligeiro 

corte na banda por canal o que irá resultar numa perda da qualidade de imagem e som. 

Recentemente a PT acordou com a RTP, a SIC e TVI uma redução na fatura da TDT, 

mantendo o bitrate atual. No caso da RTP a poupança ronda os 550 mil €. 

Apesar do serviço analógico ser mais caro, as televisões só estão na TDT por obrigação, tendo 

apenas os 4 canais nacionais com imagem em 4/3, tal como tinham no analógico, opondo-se 

ferozmente ao aparecimento de novos canais, o que é lógico, porque teriam mais concorrência. 

Segundo as mesmas, “é uma ameaça às existentes” e “o mercado publicitário não tem capacidade 

para albergar um novo canal em sinal aberto”, enfim, para se defenderem, todas as desculpas são 



boas. Isto vem a propósito do aparecimento, em 2008, do concurso para a abertura de um 5º canal 

generalista. 

Pelos vistos as criticas e oposições surtiram efeito. As duas candidaturas apresentadas - a Zon 

e a Telecinco - foram ambas chumbadas pela ERC. A da Zon por falta de meios técnicos e 

humanos; a da Telecinco por falta de viabilidade económica. A Telecinco não gostou e foi para 

tribunal. Ao mesmo tempo interpôs uma providência cautelar no Tribunal Administrativo de 

Lisboa que veio dar razão à Telecinco. Agora nem a ERC nem o Governo podem reabrir o 

concurso para a licença do 5º canal enquanto o Tribunal não decidir acerca do chumbo da 

Telecinco por parte da ERC. A ERC recorreu e o processo pode demorar anos. 
 

A PT lançou um canal em alta definição (HD) a ser partilhado pelos operadores, mas estes não 

se entendem (ou não querem) e o canal desde o início que é um canal “fantasma” porque apesar 

de existir não emite e ocupa quase 30% da banda do Mux A. 

Mais de 50% da banda do Mux A da TDT portuguesa está livre e não há previsão do seu 

preenchimento pelo menos a curto/médio prazo. O 5º canal “está de molho”; o canal da 

Assembleia da República, ARTV, depois de muita barreiras, uma delas colocada pela ERC, lá foi 

disponibilizado na TDT, com a trapalhada que se tem vivido ao longo destes penosos anos de 

expetativas e falsas promessas sobre a TDT: é ver para crer e/ou só visto!! 

Os canais públicos RTP Memória e RTP Informação também aguardam pacientemente a sua 

vez de estar na TDT, assim como a RTP HD. A TV paga tem conseguido manter estes canais em 

sinal fechado. 

Os canais locais e regionais que poderiam e deviam também estar na TDT, ignoram o assunto. 

Muito por culpa da PT, Anacom, ERC, etc., que lhes colocam entraves para a sua colocação. 

Por falar em ignorar, a PT tem estado a fazer orelhas moucas aos cidadãos no que toca aos 

aparelhos descodificadores da TDT por via aérea e por satélite. São datados, muito poucos e os 

colaboradores também não sabem informar os clientes. Fica aqui + este facto. 

Outro facto é de a PT estar obrigada a cobrir 90% da população com sinal digital, mas o valor 

real não ultrapassa os 87,5% (Março de 2012) (quando este valor devia ultrapassar os 96% em 

condições normais de propagação e não em condições ótimas com fez a PT) e a Anacom, bem 

como a ERC, não fazem absolutamente nada na fiscalização, no controlo e na aplicação da lei. As 

queixas da população multiplicam-se. Porquê superior a 96%? A RTP 1, no analógico, cobria 

98% da população e os restantes canais chegavam aos 95% de cobertura, ou seja, com a TDT, os 

portugueses estão pior servidos. É caso para perguntar: Onde está a Anacom? 

A TVI e a SIC supostamente têm um limite de publicidade de 12 minutos por hora e 

intercalada, ora eu assisto quase diariamente sobretudo no horário nobre e nos outros horários, a 

15, a 16 e a 16 minutos e meio de publicidade seguida. E a ERC está de braços cruzados! 

Nós, portugueses desejamos ter uma televisão digital digna, tal como acontece no resto da 

Europa; + canais gratuitos incluindo em HD, + qualidade (técnica e de conteúdo) incluindo a 

imagem em 16/9 (só a RTP emitia esporadicamente alguns programas neste formato) e melhor 

cobertura de sinal. Não me parece que seja pedir muito tendo em conta a situação na Europa: 

Espanha, na TV analógica tinha 6 canais, no digital passou a 25 canais; tinha 30 canais no fim do 

analógico e atualmente tem + de 40 canais nacionais, com emissão em 16/9, com canais HD e 

canais de rádio. Em França, a TV analógica tinha 7 canais, embora emitisse 6 em simultâneo, no 

digital tinha 14 canais e no fim do analógico tem 19 canais na TDT. Atualmente são 25 canais (7 

deles são públicos e 8 em HD). 

São apenas alguns, de muitos exemplos, do sucesso da TDT pela Europa que Portugal devia 

pôr os olhos em cima e deixar um pouco de lado os interesses financeiros e políticos que 

favorecem as distribuidoras de TV paga incluindo a PT que também possui o seu serviço de TV 

paga, abafando a TDT Portuguesa, não a divulgando, com fraca cobertura e com a mesma oferta 

que no sinal analógico. É um escândalo ao qual os reguladores (que é suposto defenderem os 

cidadãos) põem cobro! Tenham vergonha! 
 



Todas as afirmações que aqui escrevo além de verdadeiras são profundamente preocupantes. 

Não são calúnias, são sim críticas construtivas de um cidadão (entre muitos outros) que está farto 

de ver uma tecnologia com provas mais que dadas, com enormes potencialidades exploráveis, que 

traz + qualidade, variedade e emprego, esteja a ser tratada desta forma absolutamente vergonhosa. 

Pior ainda; é termos uma autoridade e regulador das comunicações (ANACOM e ERC) que “não 

mexem uma palha” além de gastar e muito, o dinheiro dos contribuintes! A ANACOM não só não 

reconhece os seus erros, não controla nem fiscaliza e não responde às reclamações dos cidadãos, 

como ainda vem dizer: “está tudo bem”! Isto é o cúmulo! Está tudo doido! 

As fortes críticas não vêm só da população nem dos partidos políticos, as próprias televisões 

vêm de à 2 anos pra cá cinicamente dizer que a TDT “foi uma oportunidade perdida”! 

Como é que é possível serem apontados tantos erros graves à forma como a TDT Portuguesa 

foi implementada e gerida, voarem críticas de todas as direções e volta o mesmo fado? E este 

governo, tal como o anterior, faz tudo torto ou pior: quer acabar com a RTP 2 e concessionar a 

RTP 1 durante 20 anos aos privados, limitando-se apenas a fiscalizar e mal! 

Infelizmente o povo português também tem alguma culpa no cartório. Somos demasiado 

pacíficos. Felizmente alguns lembram-se de fazer algo, embora o insucesso seja desmotivante. 

Espero sinceramente que não seja o caso com este documento e que ele surta efeito, porque ver 

televisão e ouvir rádio são além de um privilégio, um direito. O acesso à informação, à cultura e 

entretenimento não têm preço. Não temos de pagar por uma coisa à qual temos direito. 

Não à tv por subscrição. Peço à Anacom que faça o seu trabalho de forma competente e 

obrigue a PT a fazer o seu trabalho, de boa fé, sob pena de perder a licença! Válido também para 

as estações de TV. 
 

Agradeço a atenção, 

Atentamente 
Afonso Anjos 


