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a) Introdução

A Amitrónica, Lda tem acompanhado com preocupação desde o início a implementação da

TDT em Portugal.

Desde muito cedo que temos informado o regulador para as várias deficiências que a rede

apresentava, do qual estranhamente não recebia qualquer rápido feedback. Por exemplo foi

enviado um email com informação detalhada dos vários problema no dia 15-12-2011 e só

obtivemos resposta por parte do regulador no dia 12-01-2012, podemos também constatar a

falta de “vontade” por parte do regulador para aceitar opiniões técnicas e fundamentadas do

exterior.

Estranhamente e durante todo este processo de análise / decisão / implementação da TDT em

Portugal, via rede SFN, constatámos também que nunca foram tidas em conta as associações

de fabricantes de material eléctrico, mais propriamente a ANIMEE.

Em nosso entender todo este processo foi mal conduzido pelo regulador porque deixou a PT

fazer o que bem entendia sem ter em conta as opiniões de terceiros. Tendo a ANACOM sido

informada desde o início dos problemas de recepção não se compreende como é que só no

final da implementação de todo o sistema SFN,  e só após o switch off, estar à procura de

soluções que estavam tecnicamente disponíveis desde o início para problemas já conhecidos e

estudados. Os problemas de propagação em distribuições SFN já estavam estudados desde o

início de todo este processo e na nossa opinião não foram bem escolhidas as emissões piloto

para a se aferir do potencial dos problemas da propagação em Portugal. O regulador falhou

porque deixou os problemas inerentes e já conhecidos de propagação em redes SFN alastrar-

se ao longo de todo este processo de implementação. No final de todo este processo pode-se

concluir que o principal beneficiário de todo este sistema (TDT) foi a TV por subscrição em

detrimento da TV gratuita.



b) Deficiência na rede tipo SFN

Desde o início da implementação da TDT em Portugal que a Amitrónica, Lda se tem debatido

para a resolução dos vários problemas que têm surgido e tem questionado a utilização de uma

rede SFN.

Para o efeito começámos a informar via email a ANACOM a partir do dia 15-10-2011 dos vários

problemas que iam surgindo na nossa zona, mas também dos problema que iam surgindo aos

nossos clientes (técnicos especializados em instalações de sistema TV) nas várias zonas de

Portugal.

Nomeadamente nunca localidade perto de nós, Serra de Santo António, onde nunca se

conseguiu ter TDT durante a noite, situação que nós sempre reportámos ao regulador via

email, inclusive chegou a vir uma equipa técnica analisar no terreno a situação.

Sempre defendemos que a utilização de uma rede tipo SFN não seria a melhor solução para a

TDT em Portugal.

O passar do tempo veio dar razão aos nossos receios e comprovar que a SFN não estava

correctamente implementada, de tal forma que tiveram que ser introduzidos mais 3 canais,

Montejunto (canal 49) – Louça (canal 46) – Monte da Virgem (canal 42), solução que se

verificou ser eficaz para mitigar e resolver a maioria dos problemas dessas zonas.

Mas, apesar do overlay destes 3 emissores, as regiões de Constância, Montalvo, Castelo de

Vide e Marvão continuaram a sofrer dos mesmos problemas anteriormente identificados. A

situação a nível nacional não ficou completamente resolvida com a introdução destas 3 novas

frequências de onde podemos assim concluir que esta solução, apesar de resolver grande

parte dos problemas, não serve para a totalidade das zonas do País.



c) Nossa Proposta

Em nosso entender a melhor solução para resolução do problema da TDT em Portugal é o

ponto:

 5.1.5 Alteração da configuração para uma rede MFN (MFN de SFN’s)

 Do documento apresentado por vós:

“Consulta pública sobre os cenários de evolução da rede de Televisão Digital Terrestre”

Relativamente a este ponto, da consulta pública, e os problemas apresentados por esta rede

SFN e sendo impossível resolver os problemas relativos à propagação (nomeadamente as

condições atmosféricas) pode-se concluir que só existe uma solução para a resolução deste

problema, optar por escolher a topologia da rede TDT para uma rede MFN, isto é, um sistema

de multifrequência, onde cada região deverá ter a sua frequência e assim sempre que surjam

problemas de propagação não hajam interferências entre emissores.

Esta opção, apesar de ser a mais cara, parece-nos a mais viável para o presente e para o

futuro. Como foi dito, todo o território continental será subdividido em várias áreas ou regiões,

sendo que em cada uma das regiões será utilizado apenas um canal radioeléctrico (SFN), mas

distinto do utilizado nas regiões adjacentes (MFN). Estas regiões poderão ser distribuídas em

todo o continente num número relativamente pequenos devido à extensão territorial do pais,

em algumas (pelo menos nas mais afastadas) poderão repetirem-se os mesmos canais TDT

com o intuito de reduzir ou poupar mais o espaço espectral para outras reserva futuras.

Todos os problemas apresentados pela rede SFN implementada e sendo impossível resolver os

problemas relativos à propagação (nomeadamente as condições atmosféricas), pode-se

concluir que só existe uma solução para a resolução deste problema que é acabar com a rede

SFN e passar para uma rede MFN. Um sistema de multifrequência, onde cada região deverá ter

a sua frequência e assim sempre que surjam problemas de propagação não hajam

interferências entre emissores.

Poder-se-ia inclusive reutilizar a rede de emissores do sistema antigo em analógico.



No meio deste processo todo verificamos que quem mais saí prejudicado é a população

Portuguesa que em tempo de crise foi obrigada a fazer uma transição com custos de uma

televisão analógica para uma televisão digital com suposta melhor qualidade ou a optar por

um sistema de recepção de satélite. Mas não estando a rede actual em condições de qualidade

para a totalidade da população Portuguesa deverá ser equacionado se deverá ser o erário

público novamente chamado para pagar a correcção de um projecto SFN que não contemplou

os problemas de propagação existentes em Portugal Continental, país à beira-mar implantado

desde o início de todo este processo.

Outro ponto que achamos que deve ser implementado será uma ampla campanha de

divulgação das justificações e procedimentos a adoptar para se proceder às alterações

previstas e que podem originar reorientações de antenas nas casas dos portugueses. Para

compensar todos estes custos às pessoas e de modo a justificar também esta intervenção o

regulador deve fazer tudo ao seu alcance para Portugal disponibilizar a toda a sua População

todos os canais pertencentes à RTP, que são pagos pelos portugueses, em sinal aberto na

distribuição TDT. Os custos de transmissão serão sempre menores do que os custos de termos

um Portugal com uma população deprimida por não se poder comparar com nenhum país

Europeu nem ao nível de canais de transmissão por TDT em sinal aberto.

Não esquecendo que “vergonhosamente” a TDT tem um canal HD mas sem conteúdos, para

colmatar tal “falha” o regulador deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que a RTP

HD passe para esse canal.

Esta é a nossa opinião e contribuição para que tenhamos uma TDT com mais qualidade e com

mais conteúdos.
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