
                                                                   

Contributo para a Evolução da Rede TDT 

 
 
De acordo com o documento de consulta pública relativa à evolução da 
rede de TDT em Portugal, cabe-nos realizar alguns contributos. 
1- A ANACOM atribuiu uma licença para uma rede SFN ao operador 

PTC para operar no continente no canal 67 e mais tarde o canal é 
alterado, no verão de 2011, para o 56. Sabemos que nessa altura ainda 
não tinha ocorrido o switch-off mas não existem relatos de 
interferências no canal 67?  

2- Quando a ANACOM atribuiu uma licença temporária, três canais, 
Lousã, Monte da Virgem e Montejunto, foi necessário resintonizar os 
receptores para esses novos canais. Então seria espectável que ao 
serem desligados mais tarde obrigaria a uma nova resintonia dos 
recetores para o canal da rede SFN, canal 56. Na verdade, a resintonia 
é um mal menor. Todavia, não estamos livres que venha a ocorrer um 
pedido de frequências temporárias, melhor dizendo pseudo-
temporárias para outras regiões, nomeadamente para o Alentejo e que 
mais tarde, 1 ano depois, passem a definitivas. 

3- Quando se refere no documento que a rede overlay abrange locais não 
cobertos pela rede SFN do canal 56, bastaria resintonizar os 3 
emissores para o canal 56, apesar de sabermos que quanto mais baixa 
for a frequência, menor serão as perdas de propagação. Em suma, 
concordo com os cenários 5.1.2 (Questão 2) e 5.1.3 (Questão 3). 

4- O cenário 5.1.5 é de entre todos os cenários, o melhor, mas como 
temos algum tempo no que diz respeito ao dividendo 2 e considerando 
que a PTC afirma que “existência de condições de propagação 
anormais, aleatórias e imprevisíveis”, então propomos que se realize 
um estudo sério sobre as condições de propagação para os canais 
abaixo dos 694MHz em Portugal continental. O impacto dessas 
condições de propagação no sistema DVB-T também deve ser 
analisado. Devemos salientar que temos um território com um clima 
particular, uma morfologia particular, uma vegetação particular e uma 
costa particular. Por isso, acredito que essas condições de propagação 
não estejam completamente caracterizadas, (apesar de concordarmos 
com a ANACOM quando refere que esses fenómenos são conhecidos) 
e por isso cabe-nos realizar essa investigação. Deve ser criado uma 
taskforce para a realização deste trabalho, evitando assim a alocação 
de frequências em redes MFN de SFNs às cegas. Considerando que o 
conhecimento deve ser profundo e para além disso em matéria de 
telecomunicações é muito diverso, as instituições/empresas nacionais 



                                                                   

devem cooperar mais, devem procurar parcerias e sinergias de forma a 
poderem eficientemente e efectivamente ultrapassar os problemas.   

5- Quanto à questão 7, qualquer alteração a realizar na rede deve trazer 
vantagens significativas. Parece-nos oportuno que as alterações devem 
então ocorrer por imposição do dividendo 2 mas devem ser 
devidamente estudadas e planeadas, de acordo com o mencionado 
acima (ponto 4). Em digital, regular apenas o espectro, mostrou-se 
insuficiente. Por exemplo, o ganho da rede SFN é não linear e pode ter 
pontos de inflexão. 

 
 
António Navarro 
WiVDO Lda/Univ. Aveiro 


