
Resposta à consulta pública sobre os cenários de evolução da rede 
de Televisão Digital Terrestre

Questão 1

Sim, a rede SFN no canal 56 não esta preparada para trabalhar sem ter 
problemas quando as condições de propagação se alterarem, a PTC não fez os ajustes 
necessários para a rede trabalhar sem constrangimento. Eu acho que se querem 
manter a rede unicamente em SFN a PTC terá que instalar muitos mais emissores e 
baixar consideravelmente a potência de alguns dos actuais.

Questão 2

Sim, mas esta solução, que é a que neste momento esta a funcionar não é a 
perfeita, como alias a Anacom diz é uma solução provisória. As zonas que estão neste 
momento cobertas pela rede overlay e em que os utilizadores tenham as antenas 
viradas para os respectivos emissores dessa rede têm uma recepção do sinal sem 
quebras ao longo do ano e isto demonstra que uma rede em MFN é muito mais 
robusta que uma rede em SFN. Mas esta rede MFN só cobre uma pequena parte de 
Portugal e o resto do país contínua com os problemas da rede SFN, nomeadamente o 
Alentejo. Outro problema que eu notei é que em nenhum meio de comunicação foi 
anunciada esta solução alternativa para solucionar o problema da rede SFN, parece 
que esta rede MFN é um segredo que ninguém deve saber que existe, e acredito que 
muitas das queixas que a Anacom recebeu em Agosto-Setembro foram de pessoas que 
estão cobertas pela rede MFN mas que têm os respectivos receptores sintonizados no 
canal 56 da rede SFN.



Questão 3

Sim, mas esta solução tal como a 5.1.2 também não vai resolver os problemas 
da rede SFN, resolve sim, quem esta dentro da cobertura da rede em overlay e que 
esteja a receber o sinal dessa mesma rede. Poderá também haver casos em que com o 
desligamento do canal 56 dos emissores que estão co-localizados com os da rede em 
overlay possa resolver o problema da rede SFN nesses locais devido a estes emissores 
estarem numa cota bastante elevada, mas o efeito das perturbações troposféricas 
afecta todos os emissores independentemente da sua cota de altura. Eu acho que o 
efeito das condições de propagação troposféricas afecta muito mais um emissor que 
esteja colocado junto à costa marítima que um que esteja no cimo de uma serra e com 
uma potencia de emissão já bastante reduzida, o caso da Lousã que emiti apenas 
750W no canal 56.

Questão 4

Sim, esta solução deveria resolver definitivamente os problemas dentro da 
zona de cobertura dos emissores da Lousã e do Monte da Virgem, embora estas zonas 
sejam as mais problemáticas, mas o resto do País?

Questão 5

Sim, esta solução deveria ter sido a adoptada para a implementação da TDT em 
Portugal e nunca a de uma rede SFN que estava mais que provado em outros Países 
que esta topologia de rede tem sérias deficiências de robustez.



Questão 6

Sim, modificar a actual rede SFN para várias redes MFN (MFN de SFN´s)
divididas por zonas da seguinte forma:

1º - Fazer redes MFN dívidas por distritos, ou seja, colocar todos os emissores 
que estejam dentro do mesmo distrito todos na mesma frequência mas manter em 
simulcast a actual frequência do canal 56 em conjunto com a nova frequência que iria 
ser atribuída e esse distrito, por exemplo, no distrito do Porto colocar todos os 
emissores que estejam dentro desse mesmo distrito a emitir em simulcast no canal 42 
e 56, ambas as duas frequências com a mesma potencia e radiação igual. No distrito de 
Braga por exemplo colocar todos os emissores desse distrito também em simulcast no 
canal 45 e 56 mantendo a mesma potencia e radiação igual em ambas as frequências e 
fazer isto a todos os restantes emissores do território nacional. Desta forma penso que 
com 5 frequências bem planeadas conseguia-se cobrir todo o território com mini redes 
SFN. No caso dos distritos de Évora, Beja e Faro como são bastante grandes e terrenos 
direitos podia-se dividir em duas partes para manter o intervalo de guarda dentro dos 
valores recomendados.

2º - Após activar todos os emissores na nova frequência, manter a rede em 
simulcast nas novas frequências e na actual frequência do canal 56 durante pelo 
menos 12 meses. Mas na frequência do canal 56 colocar em rodapé nos 5 canais 
existentes que essa frequência vai cessar a emissão numa determinada data e que será 
necessário uma reprogramação dos equipamentos para continuar a receber a TDT, isto 
para avisar a população que a rede vai sofrer uma alteração e dar tempo para as 
pessoas fazerem a migração para a nova frequência com o mínimo de impacto possível 
para a população. 

Com esta solução penso que as antenas que seriam necessárias reorientar 
seriam mínimas e a percentagem de cobertura seria semelhante à actual rede SFN. Os 
casos em que neste momento têm sinal devido ao efeito de “ganho de rede” e que 
com esta solução irão ficar sem sinal penso que seriam mínimos, mas em contra-
partida em zonas onde neste momento tem pouca qualidade de sinal devido a estarem
a chegar emissores fora do intervalo de guarda iriam ficar com uma qualidade de sinal 
muito melhor e estável. Para a PTC esta solução do simulcast não deverá ser problema 
uma vez que a rede foi desenhada para suportar 3 frequências de âmbito nacional, tal 



como estava previsto no caderno de encargos, MUX A, MUX B e MUX C. Com esta 
solução também já se resolvia o problema do dividendo digital 2, uma vez que as 
novas frequências serão todas activadas abaixo dos 694Mhz e a actual rede SFN no 
canal 56 iria ser desligada.

Questão 7

A solução 5.1.5, efectuada duma forma faseada. Numa primeira fase deveria 
ser adoptada a solução 5.1.4 para verificar como a rede se comporta nessas duas áreas 
em que iriam operar numa frequência distinta da rede principal, canal 46 para a Lousã 
e canal 42 para o monte da virgem, e também verificar o impacto que esta alteração 
irá ter na população. Caso esta primeira fase resolva os problemas de sinal dentro das 
respectivas áreas poderiam então começar a aplicar esta solução ao resto do país
duma forma faseada, mas com uma pequena diferença em relação à Lousã e Monte da 
Virgem, não colocava um emissor potente no centro e todos os outros no raio de 
cobertura desse passariam a emitir no canal desse central, dividia o País em varias 
zonas, por exemplo por distritos e metia todos os emissores dessa zona no mesmo 
canal evitando assim a necessidade de reorientação das antenas, apenas a de uma 
nova sintonia dos aparelhos receptores.

Com os meus melhores cumprimentos,

Daniel Santos


