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Boa noite,  
 
Questão 1: Eliminação da rede em overlay e operação exclusiva da rede SFN no canal 56. 
 
A rede overlay considero ser simplesmente um remendo temporário até à chegada a uma solução 
que solucione o mais possível os problemas de propagação do sinal da rede TDT. 
 
 
Questão 2: Manutenção da rede em overlay 
 
Em coerencia com a resposta anterior, apenas deve ser usada nos tempos mais próximos, e após 
eliminação dos problemas não deve voltar a ser considerada. 
 
 
Questão 3: Eliminação dos três emissores do canal 56 co-localizados com os emissores da rede 
em overlay. 
 
É bastante claro que não devem existir duplicação de emissão pois está-se a desperdiçar espectro. 
 
 
Questão 4: 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 
 
Não me parece que seja solução para o problema pois não considero a existência da rede overlay 
uma solução. 
 
 
Questão 5: Alteração da configuração para uma rede MFN (MFN de SFN’s) 
 
A alteração para uma rede MFN de SFN's é a que considero que minimizará os problemas de 
recepção sentidos pela população afectada. 
 
 
Questão 6: Identifica alguma opção adicional que considere adequada e realizável? Indique os 
fundamentos de tal opção. 



 
A rede DTH como temos actualmente não serve os interesses dos cidadãos. A necessidade de 
adquirir um receptor fechado a uma única entidade que a vende ao preço que deseja, pois não 
possui qualquer competição no mercado devido a essa situação. 
A segunda parte é que o receptor vendido não permite a visualização de canais disponibilizados 
em FTA nos mais variados satélites. 
Por fim a questão da encriptação ou não dos canais pode passar por dois cenários. Primeiro, 
serem disponibilizados em FTA. Segundo, se consideram tão preocupantes os direitos de emissão 
dos canais disponíveis na tdt o recurso à disponibilização de cartão para descodificar esses canais 
seria a melhor solução para quem possui-se receptor satélite e/ou tv preparado para tal. Para a 
população que actualmente já usufrui do DTH, as funções de utilização dos seus receptores deve 
ser desbloqueado gratuitamente por quem os forneceu de modo a funcionarem da mesma forma 
que um que fosse adquirido numa loja comum. 
 
 
Questão 7: Qual a alternativa que em sua opinião deve ser adotada para o futuro da rede de TDT 
associada ao MUX A? Fundamente por favor a sua resposta. 
 
Como já referi anteriormente, uma rede MFN de SFN's complementada por uma rede DTH FTA 
para que TODOS os portugueses tenham acesso aos canais nacionais com o minimo de 
problemas e discriminação possível. 
 
 
Atenciosamente 
 
António J. C. Maranhão 
2SAR MELECA  
Técnico de Electrónica e Telecomunicações da Força Aérea Portuguesa
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