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I. Pedido de licenciamento temporário de rede da PTC 

A PT Comunicações, S.A. (PTC) requereu, por carta de 31 de julho de 20141, como forma de 

antecipação de eventuais problemas que venham a existir na rede de Televisão Digital 

Terrestre (TDT), o licenciamento temporário de emissores, comprometendo-se a requerer, 

o mais tardar até ao final de outubro de 2014, a integração definitiva dos mesmos no direito 

de utilização de frequências (DUF) de que é titular, tendo esclarecido, por carta de 22 de 

agosto de 20142, que pretendia colocar em funcionamento, em termos imediatos, e assim que 

o ICP-ANACOM o autorizasse, os seguintes emissores: 

(i) Marofa (canal 48) 

(ii) Mendro (canal 40) 

(iii) Palmela (canal 45) 

(iv) São Mamede (canal 47) 

Este pedido foi apresentado na sequência de o ICP-ANACOM ter verificado e comunicado à 

PTC uma acentuada instabilidade da rede de frequência única (SFN) na semana de 14 a 20 

de julho, conforme de seguida se detalha.   

 

1.  Instabilidade da rede SFN 

No âmbito da monitorização contínua do cumprimento das obrigações a que a PTC está 

vinculada e através do sistema de sondas que está a instalar para aferir em tempo real a 

qualidade do sinal na receção da rede de TDT associada ao Multiplexer A (Mux A), ao longo 

do território continental, o ICP-ANACOM verificou que, na semana de 14 a 20 de julho de 

2014, a rede SFN a emitir no canal 56, evidenciou acentuada instabilidade, com maior 

degradação no dia 16 de julho. Este facto foi comunicado à PTC, por ofício de 24 de julho 

de 20143, e suportado pelos registos gráficos enviados em CD. 

Transmitiu-se assim à empresa que, num conjunto significativo de sondas do sistema de 

monitorização, os valores do parâmetro técnico Modulation Error Ratio (MER) medidos 

comprovavam que o acesso ao serviço, nos respetivos locais de instalação, tinha sofrido 

numerosas e prolongadas interrupções. 

O ICP-ANACOM considerou que os factos verificados constituíam motivo de grande 

preocupação não só pelo elevado número de casos identificados, mas também pela sua 

                                                           
1 Carta com a referência 20436768 
2 Carta com a referência 20440105 
3 Com referência ANACOM-S047403/2014. 
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abrangência e dispersão geográfica, traduzindo uma indisponibilidade do serviço em parte do 

território continental. 

Com efeito, foram detetadas numerosas e prolongadas interrupções no acesso ao serviço por 

sondas instaladas nos distritos de Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Faro e Setúbal, 

tendo estes problemas sido igualmente detetados por sondas instaladas nos distritos de 

Aveiro, Leiria e Porto – embora estes sejam já cobertos pela atual rede MFN em overlay, pelo 

que os cidadãos neles residentes dispõem de uma alternativa para o acesso ao serviço.  

Considerando a instabilidade verificada na rede como grave e inaceitável, uma vez que põe 

em causa o direito dos cidadãos de acesso livre ao serviço, bem como incompreensível face 

ao que a PTC tem continuamente afirmado no sentido de que a solução técnica adotada e 

atualmente existente permite dar cumprimento às obrigações do DUF ICP-ANACOM n.º 

6/2008, esta Autoridade determinou à PTC4 que, no prazo máximo de 5 dias úteis, 

indicasse as medidas que pretendia tomar para corrigir de forma célere e definitiva esta 

situação. 

 

2.  Resposta e requerimento da PTC 

Em resposta, através da já citada carta de 31 de julho de 2014, a PTC, após reiterar todos 

os seus comentários anteriores sobre a SFN e os fenómenos que concorrem para a alteração 

das condições de propagação, bem como a afirmação de que cumpre todas as obrigações 

previstas no DUF de que é titular, considerando injusta e sem fundamento qualquer 

insinuação de incumprimento, afirmou que a informação remetida pelo ICP-ANACOM não 

legitimava as conclusões invocadas no seu ofício e que informação os dados existentes na 

empresa afastavam as conclusões extraídas. 

Informando que também possui um conjunto de sondas que utiliza na monitorização da rede 

TDT, algumas das quais (4)5 instaladas nas mesmas localidades que as sondas do ICP-

ANACOM, a PTC comparou os resultados obtidos através das suas sondas com os desta 

Autoridade, tendo constatado uma divergência significativa dos mesmos6, pois, das referidas 

4 sondas, apenas a instalada na Marinha Grande tinha obtido uma medida de MER inferior a 

22 dB. 

                                                           
4 Ofício ANACOM-S047403/2014, de 24.07 
5 Realça-se que o ICP-ANACOM enviou dados relativos a 46 sondas que registaram numerosas e prolongadas 

interrupções no acesso ao serviço. 
6 A PTC considerou, por isso, imprescindível e fundamental conhecer as condições em que as sondas do ICP-

ANACOM efetuaram as medições, nomeadamente os respetivos locais, condições de instalação e receção. 
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Assim, a PTC informou que, no período identificado e nas situações referenciadas, a rede 

TDT funcionou com normalidade, admitindo apenas que na semana em causa houve algumas 

avarias pontuais em emissores, dando o exemplo dos emissores de Mortágua, do Mendro, 

de Campo Maior e de Montedor, todos eles com avarias, de que resultaram interrupções de 

serviço superiores a 1 hora.  

Não obstante, tendo em conta a solicitação desta Autoridade, a PTC manifestou o 

entendimento de que as medidas a adotar para minimização do impacto das alterações 

das condições de propagação, são as que o ICP-ANACOM definiu na sua deliberação 

de 16 de maio de 2013, quando aprovou a alteração da tipologia da rede TDT de uma 

rede SFN para uma rede MFN (MFN de SFN’s), afirmando que cumprirá essa 

deliberação. 

Nesta sequência a PTC relembrou que, com enquadramento nessa decisão, se tinha 

disponibilizado, em maio de 2014, para proceder à ativação de alguns emissores principais 

para avaliar o comportamento da rede e da receção TDT, durante quatro meses, com vista a 

poder propor, de seguida, ao ICP-ANACOM a antecipação da rede MFN, tendo esta 

Autoridade entendido que tais testes apenas seriam possíveis através da introdução de mira 

técnica, podendo no entanto, autorizar um licenciamento temporário como abordagem 

cautelar para resolução de problemas de acesso e desempenho, situação que a PTC não 

reconheceu existir. 

A PTC afirmou estar disponível para atuar com vista a fazer face a problemas futuros 

que venham a verificar-se em algumas localidades na decorrência de alterações das 

condições de propagação, continuando a considerar relevante a avaliação de uma 

eventual antecipação da ativação de alguns emissores da rede MFN, sem contudo os 

especificar. A PTC transmitiu pretender, através dessa atuação, minimizar impactos de uma 

futura alteração nos utilizadores, prosseguindo posteriormente com o processo de 

autorização e aprovação tendente à integração dos canais ativados no DUF. 

Assim, a PTC transmitiu que concordava, caso o ICP-ANACOM entendesse que a melhor 

atuação seria um licenciamento temporário, em utilizar temporariamente os canais a 

licenciar, licenciamento este que desde logo requereu, como forma de antecipação de 

eventuais problemas que venham a existir, comprometendo-se a requerer, o mais 

tardar até ao final de outubro de 2014 a respetiva integração definitiva no DUF. 

Analisado o teor da carta da PTC, o ICP-ANACOM considerou que, face à instabilidade na 

rede SFN que havia verificado durante a semana de 14 a 20 de julho, não se poderia afastar 

a possibilidade de que tal viesse novamente a ocorrer, tendo em conta as alterações das 
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condições de propagação que acontecem, todos os anos, especialmente no período de 

Verão, pelo que, considerando o requerimento apresentado e ao abrigo do ponto 4 da 

deliberação de 16 de maio de 2013, notificou a PTC, através de ofício de 14 de agosto de 

20147, para que, no prazo de 5 dias úteis, identificasse: 

 

1. No âmbito do pedido de licenciamento temporário já apresentado8 e face à experiência e 

conhecimentos que possui, os locais em que pretendia instalar os emissores a licenciar, 

tendo em conta a antecipação que fazia dos problemas que viessem a surgir na 

decorrência de alterações das condições de propagação; 

2. Os emissores – que deveriam ser incluídos no licenciamento temporário que viesse a ser 

feito – necessários para a resolução dos problemas constatados nas zonas não 

abrangidas pela atual rede MFN, para garantir a oferta do serviço com os níveis de 

qualidade exigidos, tendo em conta a instabilidade já demonstrada e para prevenir a 

repetição dos problemas verificados no período supra referido. 

 

A PTC, na sua resposta (a citada carta de 22 de agosto de 2014), reiterou todas as 

considerações tecidas na referida carta de 31 de julho, repetindo que não identificou qualquer 

instabilidade da rede de TDT na semana de 14 a 20 de julho, o que considera ter demonstrado 

através dos registos gráficos da observação realizada pelas suas sondas que enviou ao ICP-

ANACOM. Reiterou ainda que requereu o licenciamento temporário, na sequência do 

entendimento manifestado pelo ICP-ANACOM, com o objetivo de prosseguir uma estratégia 

de antecipação da implementação da rede MFN e como forma de fazer face a problemas 

pontuais e futuros que possam vir a existir em certas localidades onde se identifica uma maior 

suscetibilidade de ocorrência de problemas resultantes da alteração da abertura de 

propagação. 

Quanto às questões colocadas por esta Autoridade, a PTC indicou que, como alternativa para 

as zonas que esta empresa considera serem mais passíveis de exposição a fenómenos de 

interferência como os identificados, pretende colocar em funcionamento em termos imediatos 

os 4 emissores identificados na sua carta de 9 de maio de 2014, a saber: Marofa, Mendro, 

Palmela e São Mamede.  

Relativamente às localidades identificadas pelo ICP-ANACOM no seu ofício que não estão 

abrangidas pela atual rede MFN e que também não serão abrangidas pelos 4 emissores cujo 

                                                           
7 Com a referência ANACOM-S051372/2014 
8 Através da carta de 31.07.2014 com a referência 201436768 
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licenciamento foi requerido, a PTC não identificou quaisquer emissores, uma vez que reiterou 

não reconhecer a existência de quaisquer problemas nesses locais. 

Importa assim avaliar o requerimento de licenciamento temporário da PTC e o modo de agir 

quanto às localidades referidas no parágrafo anterior.  

 

3.  Antecedente - Pedido da PTC para a realização de testes 

Por carta de 9 de maio de 20149, a PTC, no contexto da deliberação de 16 de maio de 2013, 

que aprovou a decisão final do ICP-ANACOM sobre a Evolução da Rede TDT, no sentido da 

implementação da alteração da topologia de rede TDT atualmente existente, e com vista à 

antecipação da instalação da rede MFN (MFN de SFN’s) prevista, comunicou ao ICP-

ANACOM a sua intenção de realizar testes para alguns emissores principais/canais. 

Para esse efeito, requereu ao abrigo do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 

de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 264/2009, de 28 de setembro, a 

concessão de licença temporária pelo prazo de 4 meses, tendente à ativação dos emissores 

do Mendro (canal 40), de Palmela (canal 45), de São Mamede (canal 47) e da Marofa (canal 

48). 

Analisado o requerimento, o ICP-ANACOM, através de ofício de 25 de junho de 201410, 

transmitiu à PTC o enquadramento legal e regulamentar aplicável e concluiu que o pedido 

em apreço encerrava algumas contradições que do seu ponto de vista impediam uma 

decisão sem esclarecimentos adicionais por parte da empresa, pelo que importava 

clarificar e justificar o mesmo, de forma fundamentada, o que foi assim solicitado, tendo 

em consideração os seguintes aspetos: 

(i) justificar a necessidade de uma licença temporária, tendo em consideração que o regime 

jurídico das radiocomunicações prevê uma autorização específica para a utilização de 

espectro radioelétrico para a realização de testes (ensaios técnicos e/ou estudos 

científicos)11, assinalando-se que nas autorizações concedidas esta Autoridade não tem 

permitido a exploração comercial dos serviços, delas não resultando qualquer vínculo 

para o ICP-ANACOM, nem direito, expectativa ou interesse legalmente protegido para o 

seu destinatário; 

                                                           
9 Com referência 20423099. 
10 Com referência ANACOM-S040128/2014. 
11 Cfr. artigo 5.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de julho. 
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(ii) clarificar de que forma a licença temporária requerida se coadunava com a evolução 

estável definida na deliberação do ICP-ANACOM de 16 de maio de 2013 invocada pela 

própria PTC no pedido de licenciamento; e 

(iii) esclarecer de que forma seria assegurada a prestação de informação aos utilizadores 

potencialmente abrangidos, designadamente quanto aos procedimentos e ajustamentos 

técnicos que tivessem que vir a executar para a adaptação à mudança pretendida,  bem 

como de que forma seriam suportados os eventuais custos em que viessem a incorrer, 

na sequência de tal adaptação. 

 

Em resposta, por carta de 9 de julho de 201412, a PTC informou que: 

(i) pretendia avaliar uma eventual antecipação da instalação de alguns emissores da rede 

MFN (MFN de SFN’s) prevista na deliberação do ICP-ANACOM de 16 de maio de 2013, 

tendo em conta a alteração de topologia decidida; 

(ii) estava ciente de que qualquer decisão de antecipação da instalação da rede MFN (MFN 

de SFN’s) prevista na referida deliberação estaria dependente de procedimento 

consultivo específico a realizar de acordo com o previsto na lei, pelo que desencadearia 

o respetivo pedido ao ICP-ANACOM quando e assim que pertinente e oportuno; 

(iii) tendo em vista verificar o impacto da instalação de novos emissores principais com 

utilização dos canais já identificados pelo ICP-ANACOM, em anexo à decisão de 16 de 

maio de 2013, e por forma a decidir prosseguir com o pedido de antecipação da ativação 

em definitivo dos emissores e integração dos canais em causa no respetivo título de 

atribuição dos respetivos direitos de utilização, gostaria de realizar testes de utilização 

atendendo ao decurso dos meses de Verão;  

(iv) estando a decorrer o mês de julho, importaria que a realização dos testes ocorresse 

assim que possível e, pelo menos, até ao final do mês de outubro; e 

(v) para que a realização dos ditos testes, em termos de resultados, fosse conclusiva, seria 

de toda a relevância que os utilizadores pudessem sintonizar os canais a testar e 

reorientar as respetivas antenas, comprometendo-se a PTC, para o efeito, a 

desencadear ações de informação junto das autarquias abrangidas pela cobertura dos 

canais em causa. 

Neste contexto, a PTC solicitou autorização para a realização dos testes por tempo 

limitado – até 30 de outubro de 2014. 

                                                           
12 Com a referência 20433601. 
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Analisada a informação transmitida pela PTC e o pedido para a realização de testes, esta 

Autoridade através de ofício de 15 de julho de 201413, reiterou que nas autorizações de 

testes não tem permitido a exploração comercial dos serviços e comunicou à empresa que 

considerava que a realização de testes com a emissão dos conteúdos disponíveis no Mux A 

e o envolvimento dos utilizadores finais sempre implicaria que estes fossem informados de 

forma clara e inequívoca de que o funcionamento de tais emissores se destinaria apenas e 

exclusivamente à realização de testes de duração limitada, e que tal situação geraria 

incerteza, uma vez que o anúncio da realização de testes criaria inevitavelmente uma ideia 

de precariedade da solução. 

Ao invés, e caso não fosse claro que o funcionamento dos emissores apenas se destinaria a 

testes, tal situação criaria expectativas na população sem garantia efetiva de que os 

emissores se manteriam em funcionamento após o final de outubro e, nesse contexto, os 

utilizadores finais poderiam vir a incorrer em custos14 no âmbito de uma solução que não se 

podia garantir como estável. Assim, todo este processo poderia causar impacto negativo na 

população afetada, o que deveria ser evitado.   

Nestas circunstâncias, o ICP-ANACOM transmitiu à PTC que autorizava imediatamente a 

realização de testes de emissão nos 4 emissores identificados, desde que o conteúdo 

transmitido se cingisse a uma “mira técnica” ou a uma mensagem relacionada com os testes 

em curso, não desencadeando qualquer outro tipo de ações de informação junto das 

populações. 

Caso a PTC pretendesse difundir o conteúdo associado ao Mux A e desencadear ações 

de informação junto das autarquias e da população abrangidas pela respetiva 

cobertura, deveria justificar o pedido junto do ICP-ANACOM, tendo em consideração o 

enquadramento da deliberação de 16 de maio de 2013, o qual comporta também uma 

abordagem cautelar, isto é, numa perspetiva de antecipação de eventuais problemas na rede.  

Nesse contexto, em defesa dos interesses dos utilizadores e tendo em vista uma alternativa 

para o acesso ao serviço de TDT com qualidade, e face a um pedido adequadamente 

justificado nesse sentido pela PTC, o ICP-ANACOM transmitiu que equacionaria com a 

maior brevidade a sua integração e decisão ao abrigo do regime do licenciamento 

temporário, na condição de a PTC efetuar um requerimento a esta Autoridade o mais 

brevemente possível, e no limite até ao final de outubro de 2014, para a integração 

                                                           
13 Com referência ANACOM-S044387/2014. 
14 A saber, reorientação de antenas e eventual sintonia dos amplificadores ou a sua substituição na sequência da 

informação sobre o novo canal de receção. 



9 
 

definitiva dos canais radioelétricos em causa no DUF de TDT associado ao Mux A de que 

é titular. 

Por carta de 17 de julho de 201415, a PTC informou esta Autoridade que considerando os 

comentários tecidos e face às restrições sugeridas pelo ICP-ANACOM, não tinha interesse 

em realizar os testes em causa e que futuramente iria equacionar cenários alternativos de 

antecipação da rede MFN (MFN de SFN’s) prevista na deliberação de 16 de maio de 2013. 

Depois desta informação e até 31 de julho, o ICP-ANACOM não rececionou qualquer 

proposta alternativa da iniciativa da PTC. 

 

 

II. Análise  

 

1.  Verificação da instabilidade da rede SFN 

Os resultados obtidos pela rede de sondas que o ICP-ANACOM está presentemente a 

instalar, cujos registos gráficos foram enviados à PTC através de ofício de 24 de julho de 

2014, comprovam inquestionavelmente que durante a semana de 14 a 20 julho a rede 

evidenciou acentuada instabilidade, com maior predominância no dia 16 de julho, tanto mais 

que, na maioria desses casos, nas semanas anteriores e subsequentes verificou-se 

estabilidade da globalidade dos parâmetros técnicos avaliados (p. ex. campo elétrico e MER). 

Realça-se que as sondas do ICP-ANACOM foram concebidas, projetadas e fabricadas, pelo 

consórcio UBIWHERE/WAVECOM, cumprindo escrupulosamente as especificações técnicas 

requeridas no caderno de encargos, tornado público aquando do lançamento do respetivo 

concurso internacional, e contaram sempre com a supervisão científica de investigadores e 

docentes universitários do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - Tecnologia 

e Ciência (INESC-TEC) e da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). 

Subsequentemente, estas sondas passaram por uma série de ensaios, em laboratórios de 

referência, por forma a dar cumprimento aos requisitos inerentes às interfaces rádio 

(decorrentes do regime da Diretiva R&TTE16), bem como aos requisitos das Diretivas de baixa 

                                                           
15 Carta com referência 20434887. 
16Diretiva 1999/5/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março, relativa aos equipamentos de rádio 

e equipamentos terminais de telecomunicações e ao reconhecimento mútuo da sua conformidade, transposta pelo 
Decreto-Lei n.º 192/2000, de 18 de agosto.   
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tensão17 e de compatibilidade eletromagnética18, tendo sido emitida a respetiva declaração 

CE de conformidade. 

Salienta-se que todas as sondas usadas pelo ICP-ANACOM foram sujeitas a um rigoroso 

controlo de qualidade, durante todo o processo de fabrico e, em particular, na fase de pós-

produção, tendo sido testadas e aferidas individualmente em laboratório, recorrendo a 

equipamentos de referência, calibrados e rastreados a padrões internacionalmente 

reconhecidos. Todos estes procedimentos foram supervisionados, acompanhados e 

validados pela equipa de coordenação científica do projeto, constituída por 3 doutorados em 

engenharia eletrotécnica do INESC-TEC e da FEUP. 

Não subsistem, por isso, dúvidas quanto à integridade e fiabilidade dos dados recolhidos pela 

rede de sondas do ICP-ANACOM e, como tal, quanto ao diagnóstico de instabilidade na rede 

SFN.  

Adicionalmente, importa clarificar que uma das principais finalidades da rede de sondas do 

ICP-ANACOM é percecionar na prática as dificuldades sentidas pelo cidadão comum no 

acesso ao serviço. Por essa razão, as sondas e respetivas antenas de receção foram 

colocadas em edifícios, na maior parte dos casos térreos, mas garantindo sempre que estão 

localizadas em zonas de cobertura terrestre, de acordo com a informação disponibilizada 

publicamente pela PTC. Foi assegurado que, em todos os casos, as instalações de receção 

não apresentavam problemas, e que foram seguidas as melhores práticas aquando da sua 

implementação. 

Assim, para além da robustez dos resultados apurados, realça-se que a conceção e 

instalação da rede de sondas é adequada ao fim a que a mesma se destina. 

O facto de as 4 sondas que a PTC possui em locais próximos das sondas instaladas pelo 

ICP-ANACOM não terem registado os mesmos problemas não comprova que a instabilidade 

verificada pelo ICP-ANACOM não tenha ocorrido, assim como não surpreendem eventuais 

diferenças de resultados, atendendo a que foram obtidos em locais e em condições distintas. 

Com efeito, constata-se que na escolha dos lugares de instalação das sondas da PTC se 

parecem privilegiar locais com boa linha de vista, e como tal, completamente desobstruídos 

para o transmissor 'best-server', o que faz com que sejam apenas tidos em consideração 

                                                           
17Diretiva 2006/95/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro, relativa à harmonização das 

legislações dos Estados membros no domínio do equipamento elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos 
limites de tensão, transposta pelo Decreto-Lei 6/2008, de 10 de janeiro.  
18Diretiva 2004/108/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro, relativa à aproximação das 

legislações dos Estados membros respeitantes à compatibilidade eletromagnética, transposta pelo Decreto-Lei 

n.º 3257/2007, de 28 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 20/2009, de 19 de janeiro.  



11 
 

canais do tipo gaussiano, não sendo assim possível percecionar as condições de receção, 

por exemplo, inerentes a outros canais mais desfavoráveis (por ex.: Rice ou Rayleigh), 

garantindo-se dessa forma relações sinal/ruído ou sinal/interferência elevadas e, 

consequentemente, mais imunes à interferência ou auto-interferência. Ora, estas condições 

privilegiadas de receção nem sempre espelham a realidade sentida em todas as zonas com 

cobertura terrestre indicadas pela PTC.  

Convém ainda referir que, as escalas expandidas usadas na apresentação gráfica dos dados 

da PTC, podem não ser as mais adequadas para identificar eventuais flutuações dos 

parâmetros do sinal recebido, pois transmitem uma sensação aparente de maior estabilidade. 

Não clarifica a PTC se os valores de MER, adquiridos à taxa de 1/minuto, pelas sondas, 

correspondem a valores instantâneos ou se resultam de algum tipo de processamento 

estatístico (por ex.: média, mediana ou máximo dos valores de MER que ocorram naquele 

minuto, pressupondo-se uma capacidade de amostragem superior disponível no 

equipamento de medição usado). Ora, as sondas do ICP-ANACOM recolhem valores de MER 

(RMS) à taxa de 1/segundo, dispondo por isso de uma resolução superior. 

Esclarece-se ainda que, na maior parte dos casos em que o ICP-ANACOM registou 

instabilidade, houve uma validação prévia das condições de receção, no local, com meios 

móveis, registando-se nalgumas circunstâncias ecos fora do intervalo de guarda, que já 

indiciavam algum potencial de interferência, face a condições mais adversas do canal de 

propagação, não surpreendendo por isso os resultados obtidos no período reportado. 

Retomando, reitera-se que, no período em causa, ocorreram efetivamente fenómenos de 

auto-interferência, que se inferem facilmente da correlação inversa campo - elétrico vs. MER 

-, que provocaram instabilidade da rede SFN de TDT e a consequente perda de serviço. 

Tal como já transmitido à PTC, não pode afastar-se a possibilidade de que a instabilidade 

verificada venha novamente a ocorrer, tendo em conta as alterações das condições de 

propagação que se verificam, todos os anos, especialmente no período de Verão.  

Nestas circunstâncias e em face do exposto, o ICP-ANACOM entende que se deve prevenir 

a repetição dos problemas ocorridos durante a semana de 14 a 20 de julho, no quadro 

definido na decisão de 16 de maio de 2013. 

 

2.  Apreciação do pedido de licenciamento temporário 
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Nos termos da Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE)19, a utilização de frequências está 

dependente da atribuição de direitos de utilização sempre que se preencham os critérios do 

seu artigo 30.º, ou seja, apenas quando tal seja necessário para evitar interferências 

prejudiciais, assegurar a qualidade técnica do serviço, salvaguardar a utilização eficiente do 

espectro ou realizar outros objetivos de interesse geral definidos na lei. 

Conforme afirmado na deliberação final relativa à evolução da rede de TDT, de 16 de maio 

de 2013, “É inquestionável, no entender do ICP-ANACOM, que o serviço de radiodifusão 

televisiva digital terrestre destinado à transmissão de serviços de programas televisivos de 

acesso não condicionado livre reclama que a utilização das frequências que lhe estão 

associadas esteja sujeita a exigências de cobertura e de qualidade técnica do serviço, tendo 

igualmente associados objetivos de interesse geral. Estas exigências – as designadas 

condições – resultam do DUF atribuído à PTC em 2008 e, como tal, devem manter-se”. 

Quanto à evolução da rede TDT de SFN para uma rede MFN (MFN de SFN’s), a deliberação 

de 16 de maio de 2013 estabelece o quadro em que ocorrerá quer a alteração da rede, quer 

a sua, eventual, antecipação. 

Assim, apesar de o ICP-ANACOM ter determinado que a PTC deve “prosseguir com a 

instalação da rede MFN (MFN de SFN´s)”, tal instalação ficou condicionada à ocorrência de 

um de dois eventos (que se encontram inequivocamente fixados pelo ICP-ANACOM na 

referida deliberação).  

Por um lado, a PTC ficou vinculada a prosseguir com a instalação da rede MFN (MFN de 

SFN´s) “Na decorrência de eventual harmonização a nível internacional ou comunitário ou 

quando houver um maior grau de segurança quanto à necessidade de implementação do 

dividendo digital 2 e respetivas condições”, sempre de acordo com decisão autónoma desta 

Autoridade, incluindo o calendário e o plano de desenvolvimento que, após proposta da PTC 

(enquanto operador da rede), venham a ser fixados e publicados.  

Por outro, previu-se a possibilidade de antecipação de instalação de emissores principais 

relativamente aos momentos atrás referidos “suportando a PTC os custos a que haja lugar, 

caso se antecipe ou assim que se verifique que a rede em funcionamento não apresenta a 

estabilidade necessária à oferta do serviço com os níveis de qualidade constantes da 

Recomendação ITU-R BT. 1735-1 e suas revisões futuras”20 (agora sublinhado).  

                                                           
19 Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 51/2011, de 13 de setembro, e posteriormente 

alterada pela Lei n.º 10/2013, de 28 de janeiro, pela Lei n.º 42/2013, de 3 de julho, e pelo Decreto-Lei n.º 35/2014, 
de 7 de março 
20 Ponto 4 da decisão do ICP-ANACOM de 16 de maio de 2013. 
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No Relatório dos procedimentos de consulta21 sobre o projeto que antecedeu esta decisão, o 

ICP-ANACOM explicitou que esta previsão tem um propósito distinto da evolução 

estabelecida, não estando dependente de uma decisão sobre o dividendo digital 2. Assim, 

esclareceu esta Autoridade que a instalação de emissores principais é a solução preferencial 

caso a rede não apresente estabilidade e, como tal, clarificou na decisão final que, justificada 

com esse fundamento, a antecipação da instalação dos referidos emissores, em relação à 

futura decisão do ICP-ANACOM de transição da rede, deve ser assegurada pela PTC. 

O ICP-ANACOM reconhece contudo que um processo de alteração do direito de utilização 

de frequências de que a PTC é titular, ao abrigo do artigo 20.º da LCE e do ponto 4 da referida 

deliberação de 16 de maio de 2013, carece necessariamente de um procedimento 

participado, envolvendo a consulta adequada a todas as partes interessadas, o que implica 

incontornavelmente uma maior morosidade do processo decisório. 

É assim neste contexto que, em defesa dos interesses dos utilizadores e tendo em vista uma 

alternativa imediata para o acesso ao serviço de TDT com qualidade, o ICP-ANACOM 

entende adequado e suficiente decidir sobre a utilização dos canais radioelétricos cujo 

licenciamento foi requerido pela PTC ao abrigo do regime do licenciamento temporário, 

previsto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de julho, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 264/2009, de 28 de setembro, considerando que a PTC já assumiu o compromisso de 

efetuar um requerimento a esta Autoridade, até ao final de outubro de 2014, para a integração 

definitiva dos canais radioelétricos em causa no DUF de TDT associado ao Mux A de que é 

titular.  

No que diz respeito aos canais relativamente aos quais a PTC pretende agora a licença 

temporária de rede, nos termos do ponto 5 da decisão de 16 de maio de 2013, o ICP-

ANACOM determinou a sua reserva no Quadro Nacional de Atribuição de Frequências 

(QNAF), mediante acessibilidade plena por parte do titular do DUF para o serviço de 

radiodifusão televisiva digital terrestre, a que está associado o Mux A, destinado à 

transmissão de serviços de programas televisivos de acesso não condicionado livre, pelo que 

esta Autoridade pode, no exercício das suas competências de gestão do espectro, dispor 

destas frequências, para efeitos do presente pedido de licenciamento temporário, uma vez 

que não estão a ser utilizadas. 

O ICP-ANACOM conclui assim que se justifica o imediato licenciamento temporário de rede 

dos 4 emissores identificados pela PTC, na sua carta de 22 de agosto de 2014, isto é, os 

                                                           
21 http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=348577  

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=348577
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emissores do Mendro (canal 40), Palmela (canal 45), São Mamede (canal 47) e Marofa (canal 

48). 

 

3. Resolução da instabilidade da rede constatada nas restantes zonas 

Conforme acima referido (ponto II.2) o ICP-ANACOM, por ofício de 14 de agosto, notificou a 

PTC para que identificasse os emissores – que deveriam ser incluídos no licenciamento 

temporário que viesse a ser feito – necessários para a resolução dos problemas constatados 

nas zonas não abrangidas pela atual rede MFN (as quais foram indicadas), para garantir a 

oferta do serviço com os níveis de qualidade exigidos, tendo em conta a instabilidade já 

demonstrada e para prevenir a repetição dos problemas verificados no período de 14 a 20 de 

julho. 

A PTC, na sua carta de 22 de agosto de 2014, não identificou quaisquer emissores, uma vez 

que não reconhece a existência de quaisquer problemas nessas zonas, sem prejuízo de ter 

informado os locais identificados no ofício do ICP-ANACOM que são suscetíveis de ficar 

abrangidos pela cobertura teórica dos 4 emissores MFN cujo licenciamento requereu.  

Neste contexto e face ao exposto anteriormente, o ICP-ANACOM reitera que se deve prevenir 

a repetição dos problemas ocorridos durante a semana de 14 a 20 de julho, no quadro 

definido na decisão de 16 de maio de 2013. 

Assim, considera esta Autoridade que a PTC deve apresentar um plano para a instalação dos 

emissores principais necessários para a resolução dos problemas de instabilidade da rede 

constatados nas zonas não abrangidas quer pela atual rede MFN, quer pelos 4 emissores 

cujo licenciamento temporário agora se concede. 

 

III. Condições associadas ao licenciamento temporário de rede  

 

Quanto à utilização, agora temporariamente permitida, dos canais radioelétricos em 

conformidade com o anexo 1 da deliberação de 16 de maio de 2013, cuja integração definitiva 

no DUF a PTC irá requerer até ao final de outubro de 2014, fica esta empresa vinculada a 

afetá-la às finalidades e às condições previstas no DUF ICP-ANACOM n.º 6/2008, associado 

ao Mux A, que lhe está atribuído. 

Esta utilização adicional de espectro não deve conduzir a que os utilizadores suportem custos 

de adaptação das suas instalações de receção para aceder ao serviço. 
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O ICP-ANACOM entende que estes aspetos devem ser acessoriamente assegurados, 

considerando que, nos termos gerais, os atos administrativos podem ser sujeitos a condição, 

termo ou modo, desde que estes não sejam contrários à lei ou ao fim a que o ato se destina 

(artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo).  

 

1. Eventuais custos de adaptação 

À semelhança do descrito na deliberação de 18 de maio de 2012 mas por referência à rede 

que ora se licencia temporariamente, entende o ICP-ANACOM que a sua implementação 

pode implicar por parte da população atualmente com indicação de possuir na sua residência 

cobertura por via terrestre, de acordo com a informação disponibilizada publicamente pela 

PTC, custos adicionais de adaptação, nomeadamente, decorrentes de ressintonização dos 

equipamentos recetores ou de re-orientação de antenas de receção, os quais, se esses 

utilizadores tiverem sofrido interrupções no acesso ao serviço devido a situações de 

instabilidade da rede SFN, devem ser suportados pela PTC. Neste contexto, deve a empresa 

implementar um procedimento de reembolso dos custos incorridos pelos utilizadores, sendo 

que se considera apropriado o procedimento adotado na sequência da deliberação de 18 de 

maio de 2012 e comunicado ao ICP-ANACOM através da carta de 25 de maio de 201222 

objeto de esclarecimentos posteriores23. 

 

2. Informação aos utilizadores 

A comunicação tem um papel crítico sempre que sejam tomadas medidas que afetem as 

populações e que envolvam um esforço de adaptação. 

A instalação destes novos emissores determina que as populações que estejam numa zona 

com cobertura por via terrestre e que devido à ocorrência de problemas semelhantes aos 

verificados na semana de 14 a 20 de julho, poderão não receber adequadamente o serviço, 

tenham que passar por um novo processo de adaptação, para garantir que continuarão a ver 

televisão de forma estável e gratuita. 

Assim, é imprescindível que as populações em causa, que podem ter que proceder a uma 

nova adaptação das suas instalações para ver televisão em boas condições, sejam 

informadas das alternativas agora postas à sua disposição e dos procedimentos para o efeito 

                                                           
22 Carta com a referência 20278992. 
23 Carta de 10 de julho de 2012, com a referência 20288956 
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necessários, bem como das condições e da forma de reembolso dos custos de adaptação 

em que venham a incorrer. 

Por essa razão, a PTC deverá concretizar um plano de comunicação tendo como público-

alvo a população das zonas abrangidas pela cobertura radioelétrica dos novos emissores, 

considerando-se adequado que, com as necessárias adaptações, o mesmo se suporte em 

meios propostos pela PTC no plano de comunicação apresentado na sequência da 

deliberação de 18 de maio de 2012, comunicado ao ICP-ANACOM através da citada carta de 

25 de maio de 2012, ou seja: i) cartas a dirigir às câmaras municipais e juntas de freguesia 

das zonas em causa; ii) informação a dirigir aos instaladores que atuam nessas zonas; iii) 

cartas a dirigir aos moradores nas mesmas zonas com base em extração de código postal 7 

(CP7); e iv) número de telefone gratuito. 

A presente decisão de licenciamento é indispensável e essencial para a resolução urgente 

do problema identificado, sendo que a audiência prévia sobre as condições associadas 

inviabilizaria que elas fossem executadas até ou no momento em que os emissores 

entrassem em funcionamento, assim lhes retirando utilidade, pelo que se considera 

justificada, nos termos do artigo 103.º, n.º 1, alíneas a) e b) do Código do Procedimento 

Administrativo, a inexistência de audiência prévia da PTC. 

 

IV. Deliberação 

 

Assim, pelos argumentos vindos de expor, o Conselho de Administração do ICP-ANACOM, 

no âmbito das atribuições previstas nos artigos 6.º, n.º 1, alíneas c) e h) e considerando o 

disposto no artigo 16.º, n.º 3 ambos dos seus Estatutos, publicados em anexo ao Decreto-Lei 

n.º 309/2001, de 7 de dezembro, na prossecução dos objetivos de regulação previstos no 

artigo 5.º, n.º 1, alínea c) e n.º 4, alínea d) da Lei das Comunicações Eletrónicas, nos termos 

dos artigos 15.º e 16.º da mesma Lei, ao abrigo do ponto 4 da decisão de 16 de maio de 2013 

e do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

264/2009, de 28 de setembro, e do artigo 26.º, alínea l) dos Estatutos, bem como atento o 

disposto no artigo 103.º, n.º 1, alíneas a) e b) do Código do Procedimento Administrativo, 

delibera o seguinte: 

  

1. Atribuir à PTC uma licença temporária de rede, por 180 dias, constituída por 4 estações, 

a qual deve estar implementada no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar da data de 

notificação da presente deliberação, nos seguintes termos:  
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a) Emissor do Mendro: canal 40 (622-630 MHz);  

b) Emissor de Palmela: canal 45 (662-670 MHz); 

c) Emissor de São Mamede: canal 47 (678-686 MHz); 

d) Emissor da Marofa: canal 48 (686-694 MHz). 

2. Determinar que a máxima potência aparente radiada (PAR) de cada estação, referida no 

número anterior, é de 10 kW. No emissor de São Mamede, no sector 20º-110º a PAR 

máxima é de 100 W.  

 

3. Determinar à PTC a apresentação ao ICP-ANACOM, no prazo de 10 dias úteis, dos 

seguintes elementos relativos a cada estação:  
 

a) Altura da antena; 

b) Diagrama de radiação da antena; 

c) Indicação da PAR a utilizar. 

4. Determinar à PTC a concretização, o mais tardar até à data da efetiva implementação 

pela PTC da rede referida no n.º 1, dos procedimentos adequados a reembolsar os custos 

em que os utilizadores incorram para fazer a adaptação à rede agora licenciada e 

suportado nos meios identificados no ponto III.2, devendo posteriormente ser reportadas 

ao ICP-ANACOM as diligências efetuadas. 

 

5. Determinar à PTC a concretização, o mais tardar até à data da efetiva implementação 

pela PTC da rede referida no n.º 1, do plano de comunicação aos utilizadores de TDT 

abrangidos pelos novos emissores, adequado a divulgar a informação tornada 

necessária pela entrada em funcionamento da rede agora licenciada, que inclua a relativa 

à responsabilidade pelos custos de adaptação em que possam incorrer, o qual deve ser 

comunicado ao ICP-ANACOM. 

 

6. Determinar à PTC a apresentação, no prazo de 10 dias úteis, de um Plano para a 

instalação dos emissores principais necessários para a resolução dos problemas 

constatados nas zonas não abrangidas quer pela atual rede MFN, quer pelos 4 emissores 

agora temporariamente licenciados. 
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7. Submeter o deliberado no número anterior a audiência prévia da PTC, nos termos dos 

artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, fixando um prazo de 10 

dias úteis, contado da data de notificação da presente deliberação, para que esta se 

pronuncie, por escrito.  

 

 


