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RESPOSTA AO SPD “ALTERAÇÕES DA REDE TDT (MUX A) NO 
CONTEXTO DA LIBERTAÇÃO DA FAIXA DOS 700 MHZ” 

 
O blogue TDT em Portugal partilhará nas próximas páginas os seus comentários a 
propósito da presente consulta relativa às alterações da rede TDT no contexto da 
libertação da faixa dos 700 Mhz.  
 
No entanto, antes de o fazer, julgo pertinente tecer algumas considerações 
relativamente à rede de sondas de monitorização do sinal de TDT.  
 
Na consulta pública à alteração do DUF do MUX-A da TDT, em Outubro d e 2016, o 
blogue TDT em Portugal reportou situações em que durante várias semanas ou até 
meses seguidos, várias sondas de monitorização do sinal TDT reportavam situação de 
sinal TDT abaixo do limiar mínimo de qualidade, tendo solicitado então averiguação 
por parte da ANACOM e a sua resolução. Lamentavelmente, a ANACOM não 
esclareceu estas situações, tendo-se limitado a citar os valores a que o operador da 
rede está obrigado a cumprir.  
 
No entanto, em Abril de 2017 o site da ANACOM evidenciava alterações no mapa da 
rede de sondas de monitorização, mas sem qualquer esclarecimento. 
Concretamente, como se pode comprovar na imagem seguinte que mostra lado a 
lado a rede de sondas em Junho de 2016 e em Abril de 2017, das sete sondas 
"problemáticas" referidas no alerta do blogue TDT em Portugal, seis (assinaladas com 
?) foram mudadas de local. 
 
Uma vez que a rede de monitorização supostamente foi implantada para avaliar a 
qualidade do sinal TDT, aspecto fundamental de qualquer rede de comunicações 
(mas estranhamento “esquecido”, tal como definir o limiar de qualidade do sinal) e só 
tardiamente reconhecido pelo regulador, julgo importante que a ANACOM esclareça 
esta situação. As sondas sistematicamente reportavam má qualidade de sinal TDT. De 
acordo com o mapa de cobertura estavam em zonas de recepção terrestre. Porque 
mudaram as sondas de local? 
 
 
 
 

https://tdtportugal.files.wordpress.com/2016/10/tdt_em_portugal_consulta_plano_anacom_2017-2019_2.pdf
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Mapa de sondas de monitorização TDT 

  
 
 
 

A respeito da presente consulta pública, “Alterações da rede TDT 

(MUX A) no contexto da libertação da faixa dos 700 Mhz”, o blogue 
TDT em Portugal tece os seguintes comentários: 
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Planeamento do processo de migração 

A ANACOM havia anunciado que a migração iria decorrer no sentido Norte-Sul. 
Citando condições atmosféricas adversas nos meses de Inverno, anuncia agora 
que deverá decorrer de Sul para Norte.  
 
Uma vez que o inicio dos trabalhos deverá iniciar-se em pleno Inverno e alguns 
dos emissores estão situados em Serras ou locais elevados e de difícil acesso, e 
também por questões de segurança (risco de descargas atmosféricas), faz 
sentido que as alterações se iniciem no Sul do país onde a orografia e o clima 
são mais favoráveis. 
 
 

Reaproveitamento de emissores 

Em 2013, na consulta da evolução da rede de TDT, foi proposta do blogue TDT 
em Portugal que, no sentido de diminuir os custos da migração a mesma fosse 
faseada de forma a permitir a reutilização dos equipamentos nas fases (áreas) 
seguintes. Constata-se que tanto as propostas do operador da rede TDT como a 
decisão da ANACOM contemplam a reutilização de emissores. 
 
 
Ressintonia de emissores 

As 3 horas de duração para emissores até 100 Watts e 6 horas para emissores 
com mais de 100 Watts parecem excessivas tendo em consideração que os 
filtros máscara virão pré-sintonizados de fábrica. Presumo que seja uma 
estimativa por excesso.  
 
 
Aumento da potência de alguns emissores 

A MEO refere a necessidade de substituição de equipamentos emissores em 
que o diagrama de radiação do respectivo sistema radiante, na nova frequência, 
de emissão, passe a exibir um ganho inferior ao actual, daí resultando um 
impacto na cobertura, sem que o emissor tenha margem suficiente para 
entregar uma potência superior à antena e, assim, compensar essa eventual 
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degradação de ganho. Nestas circunstâncias, considera a MEO ser necessário 
substituir o equipamento actual por um outro, de potência superior, para 
manter a potência aparente radiada (PAR) que é disponibilizada presentemente. 
 
A ANACOM considera que não se justifica essa substituição referindo que «a 
utilização de canais radioelétricos de frequências mais baixas, na faixa de UHF, 
tende a favorecer a cobertura das estações, dado que a resposta do canal de 
propagação – a interface ar – não atenua tanto os sinais radioelétricos de 
frequências mais baixas e, por essa razão, o nível de campo elétrico mínimo, 
necessário para receção do serviço, passa a ser também menos exigente.» 
 
Embora seja um facto que a utilização de frequências mais baixas aumenta a 
área de cobertura, alerto a ANACOM para a eventualidade de não estar a 
considerar devidamente a resposta em frequência dos sistemas radiantes das 
estações emissoras em questão, como aliás a MEO refere de forma muito clara. 
E como em muitos casos o custo de substituir o emissor é inferior ao de 
substituir o equipamento radiante, o pedido da MEO parece fazer todo o 
sentido.  
 
Estranha-se pois a posição (economicista) da ANACOM, que afirma não se 
justificar a alteração e só «caso ocorram falhas de cobertura durante o processo 
de alteração das estações em causa e caso se comprove que as eventuais falhas 
de cobertura se devem efetivamente, à falta de potência destes emissores a 
ANACOM autorizará a implementação desta solução, após requerimento a 
apresentar pela MEO…». 
 
Se o propósito da ANACOM é poupar dinheiro, é pertinente recordar que 
poderia ter poupado muitíssimo mais caso tivesse aceitado a proposta da MEO 
que em 2010 propunha a alteração dos canais da rede SFN já para frequências 
abaixo dos 700Mhz, pois na altura já se equacionava o dividendo digital 2.  
 
 
Ausência de período de Simulcast 

Segundo a ANACOM, não se justifica a existência de um período de simulcast. O 
regulador baseia a sua decisão na relação custo/beneficio e na experiência da 
migração da televisão analógica para a TDT.  
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Segundo o regulador, «não havendo nenhum outro incentivo à migração, 
nomeadamente a oferta de novos serviços de programas, a população só 
migrará para a nova tecnologia – ou, no presente processo, para um novo canal 
radioelétrico – quando não tiver outra alternativa, isto é, quando deixar de ter 
serviço». 
 
O regulador refere que a população só faria a ressintonização dos equipamentos de 
recepção quando deixar de ter sinal. Isso é essencialmente verdade. No entanto, sem 
período de simulcast os emissores são desligados e (segundo a MEO) os 
telespectadores sem acesso à rede overlay MFN sofrerão uma interrupção do serviço. 
Esta interrupção será de 3 ou 6 horas enquanto os emissores são ressintonizados. 
Com um período de simulcast o período de interrupção poderia reduzir-se ao tempo 
necessário a efectuar uma resintonia do equipamento de recepção, mesmo só no 
término do simulcast. 
 
No entanto a ANACOM aceitou a proposta da MEO de recorrer a emissores 
portáteis, que segundo a mesma assegurarão a continuidade da emissão 
durante a execução dos trabalhos de ressintonia da estação emissora e segundo 
a mesma assim evitar períodos prolongados de indisponibilidade do serviço. 
 
Esta opção tem no entanto a desvantagem de nalguns casos poder apresentar uma 
cobertura inferior à do site emissor em questão, sobretudo nos sites localizados a 
cotas mais baixas.  
 
 
Manutenção da rede de Overlay 

O plano original previa o desaparecimento da rede MFN (integrada na MFN de 
SFN’s). Como venho alertando1 desde 2013, a transformação da rede SFN 
nacional em redes SFN mais pequenas  (desaparecendo a rede MFN) não seria 
isenta de riscos e não iria resolver todos os problemas de recepção pois, como 
referi, as dificuldades de recepção têm causas múltiplas e não são apenas 
consequência de fenómenos de propagação. Muitos dos problemas de recepção 
são originados pela instabilidade da rede (ecos de 0 dB) e não apenas por ecos 

                                                             
1 Resposta à consulta evolução da rede TDT, Abril de 2013. 

http://tdtportugal.files.wordpress.com/2013/05/consulta_anacom_projecto_decisao_evolucao_rede_tdt.pdf
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fora do intervalo de guarda. Sem uma rede (alternativa) MFN “pura” corria-se o 
risco de em muitas zonas continuarem muitos dos problemas de recepção 
associados à utilização de rede SFN. 
 
Congratulo-me pelo facto da MEO/Altice ter chegado à mesma conclusão e ter 
proposto a manutenção da rede overlay e da ANACOM ter tido o bom senso de 
reconhecer que esta seria a melhor opção. 
 
 
Blogue TDT em Portugal 
http://tdt-portugal.blogspot.com  

http://tdt-portugal.blogspot.com/

