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From: António Batista
Sent: terça-feira, 29 de Abril de 2014 17:47
To: "consultapublica.tdt@erc.pt"@mail.anacom.pt
Cc: futuro.tdt@anacom.pt
Subject: TDT em Portugal - um serviço lastimável
Attachments: Decisão da evolução da rede TDT em Portugal.pdf

Boas tardes 
  
No seguimento do mail anterior e relativamente à morada: 
  
Rua do Vale da Bica,  
Sentieiras 
2200 – 508 Abrantes 
  
venho por este meio informar que  no domingo passado e ontem a partir das 23 h 20 min os habitantes da 
aldeia de Sentieiras (Abrantes)  ficaram privados do sinal TDT. Para ser mais claro, o nível de sinal indicado 
nos modernos TVs era de 100% mas a qualidade desse sinal era de 0% a 5%!!! 
  
Razões: aquela que certamente saberão e que está há muito tempo identificada, isto é, quando as 
condições de propagação melhoram, existe interferência ente os sinais emitidos pelos vários emissores de 
TDT, pelo facto de todos emitirem no canal 56. 
  
Para quando a implementação  das emissões de TDT em MFN conforme o ficheiro que anexo? 
  
Gostaria de saber a resposta a esta questão, pois os contribuintes pagam todos os messes uma taxa de 
radiodifusão na factura de electricidade!!!!!! 
  
Será que é necessário levar este assunto ao Sr. Provedor da Justiça? 
  
Porque é que nas várias estações de televisão este assunto é omitido, quando este problema se verifica a 
nível nacional?  
  
  
Aguardo resposta. 
  
Cumprimentos, 
  
António Batista 
http://www.prof2000./users/amjb/docente.htm 
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Realidade! LTE e a sua interferência

Decisão da evolução da rede TDT em Portugal

Mais informações:

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=348081&channel=graphic#horizontalMenuArea

Por vezes a criatividade nem sempre tem os 
melhores resultados. Sem saber, o instalador 
construiu uma “verdadeira antena para o LTE” 
e ampliou o efeito da sua interferência.
Nem o cabo coaxial T100 Plus pode evitar 
interferências perante descontinuidades da 
blindagem no passivo. O instalador desta vez 
entendeu que  “do trabalho e experiência, 
aprendeu o Homem a ciência”.

ÚLTIMA HORA

Em Agosto do ano passado, e face às 
sucessivas interferências entre emisso-
res, que impediam o acesso ao sinal da 
TDT por períodos demasiados longos, 
a Televés no INFO 51 indagava que era 
imperativo que as emissões dos canais 
42, 46 e 49 se deveriam manter indefi-
nidamente, para descano do utilizador 
final.

Após sucessivas queixas da população, 
a ANACOM decidiu recentemente rea-
lizar uma consulta pública sobre a pro-
blemática deste mau funcionamento 
da rede TDT, deliberando no passado 
mês de Março alterações significativas 
da rede TDT portuguesa, que passará 
por:

 Integração definitiva do Canal 42 
(Monte da Virgem), Canal 46 (Lousá) 
e Canal 49 (Montejunto) na rede TDT 
e criação de pequenas redes de fre-
quência única (SFN), com base nes-
tes três emissores principais;

 Proceder à instalação de novos emis-
sores principais pelo território, utili-
zando frequências já previstas (ver 
mapa), criando-se também peque-
nas redes de frequência única (SFN);

 Nas zonas cobertas pelas referidas 
redes de frequência única (SFN), dar-
se-á posteriormente o desligamento 
dos emissores do canal 56;

Resumindo, a configuração da nova 
rede TDT irá evoluir para uma rede de 
multifrequência (MFN) constituída por 
pequenas redes de frequência única 
(MFN de SFN)  

Rede SFN
(actual)

Rede MFN
(prevista)

“CABSAT é um ponto de encontro dos 
principais agentes dos mercados, e, sen-
do uma ocasião impar para a Televes 
Corporation apresentar as novidades 
tecnológicas desenvolvidas pelas suas 
diferentes marcas. Como referência do 
mercado e de um grupo multinacional 
com um fluxo contínuo de novidades 
de produto, trata-se de uma plataforma 
perfeita. A experiência que a Televés pos-
sui em participações anteriores na feira 
de CABSAT dá-nos confiança e fazemos 
desde já uma avaliação muito positiva 
do ponto de vista comercial”; assim o 
qualifica David Goldar, gerente da Tele-
ves Middle East, quanto à presença da 
Televés na Cabsat2013.

A Televés demonstrou a sua capacidade 
para o desenvolvimento tecnológico que 
se estende a outros nichos de mercado, 
como o caso do IPTV, tecnologias digitais 
aplicadas à segurança e à saúde (Hospi-
tal Digital).
Apresentou-se a nova geração de medi-
dores de campo H60 LTE Ready com con-
trolo remoto e a nova geração CoaxData 
que oferece ligações de alta velocidade 
utilizando apenas a cablagem já existen-
te nos edifícios (1Gb e 1.012 pontos de 
acesso sobre a rede coaxial).
A TRedess deu a conhecer as suas so-
luções de videovigilância sobre IP, com 
CWS Watermarking e Real Time Location 
(RTLS), e, também a Medicare, solução à 
medida para o sector da saúde que per-
mite integrar num único terminal vários 
serviços médicos e simultaneamente ser-
viços de entretenimento e comunicação 
para o paciente.
A Arantia, apresentou a sua nova set-
-top-box Chronos, que oferece uma 

maior agilidade na 
navegação pelos ca-

nais de televisão di-
fundidos por IP.  
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