
Resposta a Consulta pública sobre o futuro da TDT

Eliseu Macedo, Maio de 2014

Questão 1:   Ao longo dos últimos anos temos vindo a assistir, parte dos operadores 

existentes, a um esvaziar de conteúdos dos seus canais FTA em direcção aos seus canais 

temáticos, por agora apenas a operar em plataformas pagas. Tal situação está a deixar a 

plataforma FTA claramente enfraquecida e, mais grave, a colocar em causa alguns dos 

objectivos deste serviço universal,  como o acesso a informação,  educação e cultura. 

Também no entretimento  e  na  transmissão  de  eventos  se  nota  tal  migração.  Como 

exemplo, um evento desportivo de ciclismo que historicamente sempre foi exibido na 

RTP-2, foi pelo menos uma vez exibido na RTP Informação. Muitos outros exemplos  em 

todos  os  operadores  seria  possível  enumerar.  Esta  situação,  em que  os  operadores 

televisivos são simultaneamente FTA na TDT e interessados na migração do FTA para o 

cabo  está  a  degradar  imenso  o  panorama  televisivo  na  TDT.  A  questão  do  bolo 

publicitário na TDT não parece preocupar os operadores televisivos quando promovem 

claramente os seus canais de “cabo” nos próprios canais da TDT. Ou seja, os actuais 

canais  na  TDT  mais  parecem  cavalos  de  Tróia  de  angariação  de  clientes  para  as 

plataformas pagas.

Considero portanto que o mercado necessita urgentemente de:

a)   novos  serviços  de  programas,  nomeadamente  temáticos.  A  TDT  já  devia  ter 

acompanhado há muito a tendência da tematização de conteúdos. Ao observar qualquer 

plataforma de televisão digital terrestre na Europa vemos com consistência a presença 

de canais temáticos em virtualmente todas elas.

b) pelo menos um novo operador televisivo de âmbito nacional. Se possível, este novo 

operador deveria ter um período de exclusividade na plataforma TDT de modo a inverter 

a presente tendência de esvaziamento de conteúdos e pressionar o enriquecimento dos 

canais FTA por parte dos actuais operadores.  Desta forma, as audiências da plataforma 

TDT  seriam  valorizadas  em  detrimento  do  cabo,  trazendo  consequentemente  a 

valorização do minuto de publicidade na TDT. Um novo operador, ao fazer aumentar a 

penetração  da  TDT  no  mercado,  irá  indirectamente  favorecer  também  os  actuais 

operadores FTA na TDT, desde que eles tenham o engenho suficiente para capitalizar 

este facto. Por outro lado, um novo operador poderá contribuir para diminuir os custos 

de difusão na TDT por cada um dos ocupantes desta plataforma.

c) Canais locais e eventualmente regionais. Portugal é dos poucos países onde não existe 

TV Local nem regional em aberto por via hertziana. Penso que é chegado o momento de 
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pensar  seriamente  nesta  questão,  iniciando  um  processo  envolvendo  as  entidades 

reguladoras e a Sociedade Civil.  Distingo aqui canais de âmbito Local dos de âmbito 

Regional. Um canal de âmbito regional pode abarcar mais do que um distrito no que toca 

à sua área de influência e ter uma estrutura já algo desenvolvida, de algum modo já 

próxima de um canal de âmbito nacional. Já os canais de âmbito local teriam uma área 

de influência bem mais reduzida, por exemplo semelhante a um concelho. No que diz 

respeito aos canais de âmbito local, e pelo que conheço da realidade de outros países, 

não seriam de modo algum uma ameaça à publicidade angariada pelos canais de outro 

âmbito geográfico.

Questão 2:  Desde que seja suficientemente informada e envolvida, a sociedade civil 

pode contribuir activamente para a criação de novos serviços de programas. No que toca 

a  serviços  de  âmbito  Local,  prevejo  por  exemplo  o  interesse  de  Universidades, 

(especialmente aquelas com cursos nas áreas de jornalismo e média), jornais, actuais 

Web  TV,  rádios  locais,  empresas,  etc.  Deve  ser  dada  oportunidade  de  fornecer 

esclarecimento  e  envolver  também  populações  e  autarquias  no  processo.  Sobre 

conteúdos de âmbito nacional, com estrutura de custos mais avultados, penso que deve 

ser publicitada e dada oportunidade ao mercado de se pronunciar (novos operadores) e 

é evidente também que os actuais operadores estão muito aquém do que poderiam já 

ter feito no reforço de conteúdos na TDT. 

Questão 3: O reforço do actual MUX A deve ser feito de imediato, sob critérios de 

eficiência  espectral  (ou  seja,  deixar  HD  para  um  MUX  subsequente  em  DVB-T2)  e 

igualdade  de  oportunidade  no  acesso  ao  espectro  disponível  neste  multiplex.  O 

licenciamento de novos serviços no MUX A deve ser feito em simultâneo. 

O reforço geral da TDT com novos multiplexers de âmbito nacional deverá ser feito 

utilizando critérios de máxima eficiência espectral, utilizando novas gerações de normas, 

podendo por isso ser aconselhável ser efectuado numa fase posterior ao reforço do MUX 

A. Devido à capacidade elevada que se prevê este(s) novo(s) multiplexers possam vir a 

ter, o licenciamento de serviços num MUX B não deve necessariamente ser feito todo de 

uma só vez.

Quanto ao reforço da TDT com novos multiplexers de âmbito local, tal processo pode 

ser considerado numa fase intermédia (logo após o reforço do MUX A) e o licenciamento 

dependerá muito das manifestações de interesse e das áreas geográficas envolvidas. 
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Questão 4: Do ponto de vista técnico (novos MUXes), a qualidade de cobertura é desde 

logo essencial. A informação sobre as modificações também são um ponto importante, 

mas  não  com  campanhas  que  incutem  o  medo  como  vimos  no  passado,  mas  sim 

mobilizando  as populações incutindo entusiasmo e dando a conhecer  as  verdadeiras 

vantagens da plataforma reformulada (para isso é necessário que existam verdadeiras 

vantagens). 

Mas do ponto de vista geral, diria que a qualidade e diversidade de conteúdos é o factor 

mais  importante.  Neste  momento  não  temos  diversidade.  Existe  uma  tendência 

exagerada para a cópia tornando inútil ter mais do que um canal. Os chamados canais 

“generalistas” na verdade não estão a variar suficientemente a programação. Existe um 

peso exagerado de novelas, de programas de várias horas seguidas de “entretenimento” 

saturante polvilhado com apelos a chamadas telefónicas. Até cartomância num canal 

nacional é admitido. Existe falta de documentários e programas de conhecimento, falta 

cinema, debates informativos, programas para pessoas com dificuldades especiais, etc. 

Falta por exemplo algo que é raro ver em Portugal e tão comum noutros países, em FTA 

todas  as  semanas:  eventos  musicais.  A introdução de  novos  serviços  deve  portanto 

tendencialmente acudir a estas necessidades.

Questão  5: Pelo  que  observamos  em  toda  a  Europa,  o  serviço  público  tem  sido 

indubitavelmente a maior força motriz (mas não a única) em todas as plataformas de TV 

terrestre. É muito habitual, é mesmo considerado normal, que a presença da estação 

pública nas TDTs seja superior à dos privados. Tal advém da própria natureza do serviço 

público de rádio e televisão e da sua missão. É para isso que ele existe e não faz sentido 

existir Serviço Público de Rádio e Televisão se ele não for acessível ao grande público de 

modo universal.  Direi portanto que no caso Português estamos claramente atrasados 

vários anos na disponibilização dos conteúdos da RTP Informação e RTP Memória na TDT, 

assim como na disponibilização do já  previsto  “Canal  do Conhecimento” e um outro 

serviço  de  programas  de  índole  musical.  Estes  4  serviços  de  programas  são  a 

contribuição necessária do operador público para a formação e informação do público 

português.

Questão  6:  A  publicidade  captada  por  estações  de  âmbito  local  dificilmente  será 

coincidente com a publicidade captada pelos operadores de âmbito nacional, pelo que a 

questão  do  mercado  publicitário  tantas  vezes  invocada  pelos  operadores  privados 

nacionais não me parece aplicável neste caso. Desde que seja suficientemente informada 

e  envolvida,  a  sociedade  civil  pode  contribuir  activamente  para  a  criação  de  novos 

serviços  de  programas  de  âmbito  local.  Antevejo  por  exemplo  o  interesse  de 
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Universidades, (especialmente aquelas com cursos nas áreas de jornalismo e média), 

jornais, actuais Web TV, rádios locais, empresas, etc. Deve ser dada oportunidade de 

envolver também populações e autarquias no processo.

Questão 7: O financiamento de serviços televisivos de âmbito local poderá ser feito com 

modelos inovadores e surpreendentemente bem sucedidos, dada a proximidade com as 

populações e  empresas locais.  Do mesmo modo, os próprios  conteúdos poderão ser 

desenvolvidos  em  estreita  colaboração  com  entidades  locais  (já  acima  citadas).  Na 

realidade, a introdução da TV Local pode ser uma lufada de ar fresco tanto para as 

economias locais como para o panorama de produção audiovisual nacional, servido estas 

estações eventualmente de rampa de lançamento de pequenas produtoras de conteúdos, 

assim  como  de  carreiras  de  jovens  jornalistas  recém  formados.  Neste  ponto,  as 

entidades formadoras de jornalismo terão certamente um papel activo no sucesso de 

canais locais por si patrocinados, ao ver a sua “marca” prestigiada.

Questão  8:  Dadas  as  dinâmicas  da  sociedade,  as  crises  e  as  fases  de  expansão 

económicas periódicas, parece-me que o que fará mais sentido é que periodicamente 

(por exemplo de 2 em 2 anos) qualquer interessado se possa candidatar a uma licença 

de radio-difusão televisiva de âmbito local ou regional. Na verdade, diria também que o 

mesmo raciocínio se deveria aplicar às licenças de âmbito nacional, eventualmente com 

ciclos mais longos de “janelas” de oportunidade. Não devemos olhar para o mercado 

audiovisual, quer seja nacional, regional ou local com proteccionismo. É normal existirem 

falências,  fusões,  vendas,  aquisições  e  também  novos  empreendimentos  no  sector. 

Devemos deixar o mercado funcionar. Teria certamente repercussão ao nível da produção 

nacional de conteúdos, geração de riqueza e de emprego no sector.

Questão 9: A pergunta “qual o modelo que considera adequado” não faz sentido com 

uma TDT com 4 canais. Não é bem é uma TDT, é meio multiplexer. Não tem escala e 

portanto  não  faz  sentido  falar  no  seu  “modelo”.  Só  depois  de  efectuar  importantes 

correcções poderemos falar de modelo da TDT. O factor mais importante para o sucesso 

de qualquer plataforma TDT em qualquer país tem um nome: audiências. É necessário 

recuperar audiências. No entanto, tudo tem sido feito ao contrário. Basta portanto fazer 

o oposto do que tem sido feito até aqui:

− Mais conteúdos

− Mais operadores, de âmbito nacional, regional e local
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− Melhoria de cobertura

− Se  possível  concorrência  ao  nível  de  operador  de  rede  (evitar  situação  de 

monopólio)

Em resumo, com uma TDT com maior escala, todos sairiam a ganhar. A menos que os 

actuais operadores  estejam mais interessados no sucesso das plataformas concorrentes 

com a TDT. Nesse caso, a resposta é ainda mais simples: o sucesso da TDT depende de 

se acabar  com os choques de interesses e  o  problema pode resolver-se com novos 

operadores,  preferencialmente dispostos a apostar  em exlcusivo na TDT durante um 

período de tempo.

Questão 10:  A questão de oferta  pay-TV na TDT, tal como formulada parece-me ser 

uma  falsa  questão.  Depreendo  que  se  está  a  falar  de  Multiplexers  integralmente 

dedicados a pay-tv, com conteúdos agregados por um operador de rede. Discordo que 

se  reduza  o  pay-tv na  TDT  a  apenas  este  cenário.  Embora  no  limite  se  possa 

eventualmente  cair  nesse  caso,  considero  muito  mais  interessante  que  se  dê  a 

possibilidade  de  cada  operador  televisivo  (actual  ou  novo  a  concorrer  em concurso 

futuro)  optar  por  transmitir  na  TDT  conteúdos  FTA  ou  de  acesso  condicionado.  Por 

exemplo, se um canal desportivo novo ou já existente quiser integrar a plataforma TDT 

para assim tentar captar mais público, esse canal poderia integrar um multiplex, ter o 

seu  sinal  cifrado  sem  que  os  restantes  ocupantes  do  multiplex  sejam  cifrados, 

continuando  em  FTA.  O  acesso  a  este  serviço  pago  seria  portanto  comercializado 

directamente e de modo independente pelo operador televisivo pay-tv, bastando para tal 

colocar no mercado receptores apropriados para ler o cartão de acesso. Esta solução 

mista é existente em inúmeros países, como França, Itália ou aqui ao lado em Espanha 

(Gol Tv). 

Outra hipótese para a introdução do pay-tv na TDT (que poderia integrar a resposta à 

questão 9) é a cifragem de alguns conteúdos ocasionais (eventos) por parte de um 

operador televisivo seguindo uma lógica de pagamento “a la carte”. 

Temos ainda um exemplo oposto - O Canal+, sendo operador pay-tv, teve sempre várias 

horas por dia de emissão em aberto, tanto em Espanha como em França.

Existem portanto muitas possibilidades que importa não bloquear à partida com rótulos 

legais ou administrativos. As questões 9 e 10 devem ser olhadas em conjunto e com 

espírito aberto de modo a permitir aos actuais e futuros operadores encontrar formas 

inovadoras de financiamento.
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Questão 11: O formato HD irá em breve ser considerado  “mainstream”,  e o formato 

UHD  um  formato  conotado  com  serviços  “premium”. Tenho  sérias  reservas  que  o 

formato 3D, tal como existe hoje, venha a ter sucesso suficiente. Julgo que, no âmbito 

da  consulta,  qualquer  consideração  de  índole  técnica  para  salvaguardar  3DHD  será 

abrangida autenticamente pela consideração do formato UHD.

Questão 12: A dimensão dos ecrãs actualmente produzidos não deixam adivinhar outra 

coisa senão que o formato HD irá ser o formato de consumo normal dentro de algum 

tempo, sobretudo logo que o formato UHD e os  chipsets que o suportam comecem a 

estar amplamente disponíveis. No entanto, no curto prazo, só podemos concluir que os 3 

operadores actuais não reúnem condições para começar a emitir regularmente em HD. 

Relembremos que  os  3  operadores  tiveram ao  seu dispor  um canal  reservado  para 

conteúdos HD na TDT o qual  não foi  utilizado (senão para testes e apenas durante 

algumas semanas em 2009). Por outro lado, nas plataformas de cabo onde haveria mais 

que  lugar  para  difusão  não  partilhada,  houve  apenas  incursões  tímidas  no  HD, 

essencialmente por parte do operador público. Diria sim que, antes que se fale de HD ou 

mesmo em UHD, o público e sobretudo os anunciantes esperam em primeiro lugar que 

se adopte definitivamente o formato de visualização panorâmico 16:9 nas emissões SD, 

de modo a evitar as deformações na imagem que vemos em todo o lado onde existe um 

televisor  16:9  a  emitir  conteúdos  4:3.  A  RTP  iniciou  finalmente  o  seu  processo  de 

migração para este “aspect ratio”, comum ao HD, mas SIC e TVI são dos canais mais 

atrasados na Europa, não emitindo sequer os eventos internacionais que são difundidos 

neste formato. 

Questão 14: A TDT já permite hoje a disponibilização de funcionalidades dedicadas a 

pessoas com necessidades especiais, como legendagem e audiodescrição, mas estas não 

estão a ser devidamente exploradas pelos operadores, salvo uma recente excepção por 

parte da RTP. Em relação à linguagem gestual, penso que a repetição de programas a 

diferentes horários com tradutor gestual é a solução mais conveniente, aliás, como tem 

vindo a ser feito pontualmente pela RTP (talvez não ainda o suficiente). Naturalmente 

que,  num futuro  próximo em que  o operador  público  disponha de mais  serviços  de 

programas disponíveis na TDT, a repetição a diferentes horários de mais programas com 

tradução gestual pode ser realizada mais facilmente.

Se os operadores privados levassem realmente a sério o que afirmam sobre o facto de 

todos fazerem serviço público, a TDT teria já legendagem em todos os programas, várias 

pistas de som, incluindo o som original, a dobragem e a audiodescrição. Infelizmente 
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isso não acontece, e encaro esta situação como um ponto de eventual necessidade de 

intervenção dos reguladores.

Questão 15:  A situação actual do canal Parlamento é algo inadmissível e deverá ser 

revista. O espectro-radio eléctrico é algo demasiado valioso para que seja ocupado horas 

a fio com miras técnicas modernas em que se anunciam inícios de emissão às 15 horas 

de (apenas alguns) dias úteis. A capacidade remanescente do actual MUX A deve ser 

utilizada do seguinte modo:

a) 3 novos serviços de programas temáticos em SD, com resolução 720 x 576, débito de 

2Mbps, a serem operados cada um deles de modo independente por RTP, SIC e TVI. 

Podemos considerar como o desdobramento do canal HD partilhado não utilizado. Deste 

modo haverá igualdade de oportunidade de acesso para cada um dos actuais operadores 

televisivos para reforçar a TDT.

b)  1  novo  serviço  de  programas  generalista  (ou  não)  a  ser  operado  por  um  novo 

operador (o chamado 5º canal), com a mesma resolução e débito da alínea anterior.

c) A largura de banda desperdiçada pelo canal Parlamento, nas inúmeras horas em que 

não  está  a  emitir  deve  ser  posta  à  disposição  do  operador  público,  dos  actuais 

operadores privados, ou de um novo operador, por ordem decrescente de preferência. A 

prioridade à RTP advém do facto que publicamente ter demonstrado interesse em emitir 

2 serviços de programas na TDT (a alínea a) só contempla 1 serviço se programas).

Para evitar o péssimo antecedente do canal HD partilhado inutilizado, em qualquer dos 

casos anteriores deve ser dado um prazo para início de emissões (por exemplo 6 meses) 

caducando  o  respectivo  direito  de  utilização  do  espaço  no  MUX  A  a  partir  desse 

momento. Em caso de algum dos actuais ou novo operador falhar a utilização do espaço 

reservado, pode este espaço ser utilizado para outros operadores que entretanto tenham 

manifestado interesse ou para a difusão de Rádio Digital  via plataforma TDT (rádios 

públicas ex-integrantes da rede T-DAB).

Questão 16:  Devido aos antecedentes da não utilização do canal HD partilhado pelos 

operadores actuais, à não utilização com consistência do formato panorâmico 16:9, e à 

não existência de versões HD nas plataformas de cabo, é legítimo concluir que no curto 

prazo não há condições para termos emissões em HD na TDT por parte dos actuais 

operadores. Defendo por isso que neste momento não faz qualquer sentido, tanto do 

ponto de vista técnico com operacional, fazer emissões em HD no actual MUX A, nem 

iniciar um novo MUX B com as mesmas normas técnicas utilizadas pelo MUX A. Como 

direi mais à frente, defendo a concentração das emissões em HD no MUX B, a ser criado 
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a médio prazo, utilizando as técnicas de utilização de espectro o mais eficientes possível. 

Coisa distinta porém, é o reforço do actual MUX A. 

O reforço do MUX A deve ser feito de imediato, tal como respondido na questão 15, o 

que esgota a sua capacidade até iniciar-se o MUX B. Em relação ao novo MUX B, quando 

começar  a  operar,  ele  deverá  difundir  réplicas  em HD dos  canais  nacionais  cujo(s) 

operador(es) assim requisitar(em), momento a partir do qual se inicia um período de 

simulcast  de  alguns  conteúdos  (MUX  A  em  SD,  MUX  B  em  HD),  mas  não 

necessariamente sendo Multiplexers idênticos. Dependendo das normas escolhidas para 

o MUX B, e do timing para o seu início, é de ponderar novo concurso nessa altura (após 

2017) para mais um novo operador (FTA ou pay-tv) ou novos conteúdos por parte dos 

operadores já existentes para incluir no MUX B.

Questão 17:  Sim. Considero que, desde que que reforce convenientemente o MUX A 

desde  já,  podemos  esperar  por  2017  para  iniciar  o  MUX  B,  já  em HD.  As  razões 

principais são:

a) Dar tempo aos operadores para se prepararem convenientemente para a emissão em 

contínuo em HD

b) Dar tempo para o amadurecimento da norma (HEVC) H.265 e se possa escolher este 

método de compressão em conjunto com a norma DVB-T2, esta última já em franco 

processo  de  adopção  mundial.  Esta  seria  uma  óptima  combinação  de  normas  para 

maximizar  a  capacidade  disponível  para  emissão  em  HD,  satisfazendo  portanto  os 

pedidos dos operadores.

c) Fazer coincidir o início do MUX B com a reformulação técnica do MUX A para MFN, de 

modo não só a diminuir o impacto nas populações como providenciando um incentivo 

para  a  readaptação,  com  conteúdos  em  HD  e  eventualmente  algum  novo  serviço 

adiciona a partir de 2017.

Questão 18: Considero que a norma a adoptar para o MUX B deverá ser o DVB-T2. 

Enumero as principais vantagens:

a) Aumento de capacidade

b) Aumento de resistência fenómenos multipercurso

c) Melhoria de cobertura e possibilidade de aumento da dimensão máxima de redes SFN 

- Possibilidade de fundir “allotments” nacionais (WRC-06) especificados na rede MFN, 

aumentando a eficiência espectral (libertando um canal em algumas regiões vizinhas, 

casos a estudar, por exemplo as 2 regiões do Algarve, etc)
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Questão 19: Considero que deve ser dada oportunidade para que a norma H.265 atinja 

a maturidade, podendo esperar cerca de 1 ano no máximo (até 2018) para o arranque 

do MUX B nesta norma. Se a disponibilidade deste codec ainda não for razoável, então 

deveremos adoptar H.264, nas suas últimas revisões (optimizações) que eventualmente 

tenham vindo a ser efectuadas – escolha criteriosa do hardware de compressão para a 

cabeça de rede.

Questão 20:  Considero que, no longo prazo, é passível de ocorrer a substituição das 

normas do MUX A pelas normas citadas, desde que tenha sido previamente introduzido o 

MUX B. O cenário que antevejo é o seguinte:

I.  2014/2015  –  Reforço  imediato  do  MUX  A  com  novos  conteúdos.  Inicio  do  5o  

canal. Capacidade no MUX A esgotada.

II. 2017/2018 – Início do MUX B, com as normas DVB-T2 + H.265 ou H.264. Início de 

emissões em HD dos vários operadores nacionais (canais principais). Dependendo da 

norma de compressão escolhida para o MUX B, e portanto da capacidade remanescente 

disponível,  considerar  a  oportunidade  de  licenciar  outro  operador  ou introduzir  mais 

conteúdos no MUX B.

III. 2018 – 2023 – Período de Simulcast de parte dos conteúdos SD do MUX A com HD 

do MUX B.  Na fase final deste período, os restantes serviços SD do MUX A terão que 

migrar (mesmo que temporariamente) para o MUX B,  ou admitir  uma conversão de 

formato do MUX A para DVB-T2 / H.265 sem simulcast de alguns canais SD (Parlamento, 

RTP Informação, etc).  Note-se que isto não quer dizer que haja perda de acesso ao 

serviço, pois estamos a falar do ano de 2022/2023 em que a maioria da população já 

teria o novo descodificador DVB-T2/HEVC para receber o MUX B e portanto estaria apta a 

receber o MUX A tanto em DVB-T como em DVB-T2.

IV. 2023 - Alteração do MUX A para DVB-T2 / H.265. Nova oportunidade para introdução 

de novos serviços, canais pay-tv a la carte neste MUX, etc.

Questão 21:  Depois de uma conversão do MUX A em DVB-T2, os conteúdos deverão 

preferencialmente  ser  emitidos  em  HD,  mas  nessa  altura  é  possível  que  se  possa 

ponderar o UHD. A migração do MUX A para a combinação DVB-T2/H.265 abrirá nova 

capacidade que pode ser utilizada para UHD/3D ou novas funcionalidades requisitadas 
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pelos operadores televisivos, no âmbito de eventuais necessidades sentidas para adaptar 

os seus modelos de negócio.

Questão 22: Em primeiro lugar gostaria de referir que não me parece líquido que pelo 

facto das redes anteriormente planeadas coincidam com a faixa dos 700 MHz (Dividendo 

digital 2) isso seja condição suficiente para a perda automática do direito a essas redes. 

O Acordo de Genebra (GE06) contém um procedimento, que é utilizado regularmente, 

para  modificar  o  planeamento  de  frequências,  sendo  necessário  o  acordo 

bilateral/multilateral com todos os países afectados. Ora, Espanha tem também vários 

multiplexers situados na banda dos 700 MHz, e se esta situação do dividendo digital 2 se 

colocar,  teremos  necessariamente  que  reunir  com  Espanha,  seja  por  necessidade 

espanhola ou portuguesa. Não me parece correcto que se “risquem” e se considerem 

perdidas as frequências MFN já planeadas sem esta reunião bilateral e sem mais estudos 

com vista a modificar as entradas actualmente introduzidas no plano GE06. Admite-se 

que seja provável a perda de uma ou outra rede, mas a situação pode ser optimizada 

desde que haja reunião bilateral  com Espanha (e  eventualmente com Marrocos).  Na 

verdade, esta situação não é inédita. Em 2009 a Anacom, na consulta pública sobre o 

dividendo digital 1 apresentava um mapa com as frequências MFN por “allotment” em 

que algumas redes MFN colidiam com o Dividendo Digital da banda dos 800 MHz. No 

entanto, no âmbito de posteriores negociações com Espanha, foi possível replanear e 

manter as 3 redes MFN de âmbito Nacional, embora nalguns casos em canais alterados 

nas regiões em que colidiam com o 800 MHz, a libertar para LTE:
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Em 2º  lugar  cabe  também referir  que  as  áreas  geográficas  das  3  redes  MFN  para 

recepção móvel são bastante mais pequenas do que as áreas para recepção fixa. Ou 

seja, são mais “gastadoras de espectro”. Isto pode querer dizer que será eventualmente 

possível transformar as 3 redes MFN originalmente planeadas para DVB-H em 4 redes 

MFN de recepção fixa. É algo que se pode estudar e que ganha ainda mais peso se 

considerarmos as melhorias introduzidas pelo DVB-T2 e tentarmos fundir algumas áreas 

MFN de recepção fixa numa só (dependendo de estudos a realizar).

O espectro dedicado a DVB-H, pode por isso ser convertido em pelo menos 3 redes 

nacionais MFN, sendo que, no caso de se planearem apenas 3 redes MFN para recepção 

fixa,  existirá  um  ganho  efectivo  de  espectro,  proveniente  das  redes  DVB-H  e  não 

utilizado. O facto de se planear redes MFN de âmbito nacional não obriga à sua utilização 

imediata e apesar de hoje parecer que se trata de muito espectro concorrente para o 

mesmo tipo de mercado, os desenvolvimentos futuros dos formatos de emissão e outras 

situações não previstas hoje, poderão um dia fazer uso deste espectro.

Considero também que é pertinente a manutenção de uma rede de âmbito distrital, em 

UHF, para programas de âmbito local. É apropriado escolher uma configuração robusta, 

de modo a minimizar o número de emissores (idealmente apenas um), baixando assim 

os custos para os interessados em emissões de âmbito local. O desdobramento de uma 

rede  MFN  de  âmbito  nacional  é  também  uma  boa  solução  mas  terá  porventura 

interessados de características diferentes, ou seja, serviços de programas cuja recepção 

se pretenda seja regional ou inter-regional, com áreas de abrangência mais amplas. 

Questão 23:  A faixa de VHF (III) deve ser planeada também para TDT. A constante 

busca por espectro para comunicações electrónicas na banda de UHF pode no futuro 

condicionar  o  número  de  redes  e  pode  ser  necessário  o  recurso  à  banda  de  VHF, 

utilizando a rede de âmbito nacional já planeada para DVB-T nesta banda. Gostaria de 

interrogar a ANACOM por que razão o canal 12 de VHF não se encontra no diagrama do 

documento de consulta, sendo que Portugal tem no plano GE06 um bloco atribuído neste 

canal.  Inclusivamente,  o  único  serviço  T-DAB  que  operou  em  Portugal  utilizou 

exactamente este canal. O que aconteceu ao canal 12 de VHF?

Uma utilização que sugiro para a banda de VHF, já que Portugal bastantes direitos de 

utilização T-DAB nesta banda que não estão a ser nem se prevê que venham a ser 

utilizados, é a seguinte:

Adoptar a norma DVB-T2, com a sua canalização de 1.7 MHz, compatível portanto 

com  o  Plano  GE06  para  T-DAB,  nos  blocos  atribuídos  a  Portugal  (com  eventual 

replaneamento de frequências, consoante a cobertura local/regional pretendida) para o 
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licenciamento de serviços de programas de âmbito Local ou regional. Ou seja, num canal 

VHF-III de 7 MHz seria possível licenciar 4 estações de âmbito local/ regional, de modo 

totalmente  independente.  Mesmo  que  apenas  exista  um único  interessado,  é  desta 

forma possível  atribuir  um bloco  a  um operador  local  numa cidade,  mantendo uma 

utilização  de espectro mais racional do que em UHF.

Questão 24:  Como tive oportunidade de alertar a ANACOM numa consulta recente, a 

faixa Oeste do território, pelo menos no litoral e até à Figueira da Foz, é muito sujeita a 

ductos, especialmente no eixo Norte/Sul (em virtude da proveniência da direcção Oeste 

de  massas  de  ar  frias).  Referi  nessa  oportunidade  que  se  deveria  revisitar  a 

Recomendação do ITU-R P.1546-1, Anexo 3 (gama dos 300 aos 1000 MHz) onde se 

mostra curvas de correcção, especialmente das figuras 12 a 15 (propagação sobre o 

mar).  É  arriscado introduzir  nesta região serviços em frequências  sem as sujeitar  a 

coordenação internacional.  Adicionalmente,  seria  sempre contra-producente introduzir 

“pay-tv” num  Multiplexer  de  cobertura  parcial,  sendo  preferível  –  se  efectivamente 

existirem interessados – utilizar em primeiro lugar uma rede MFN de âmbito nacional, 

por exemplo obtida através da conversão das redes DVB-H.

Despeço-me cordialmente. 

Com os melhores cumprimentos,

Eliseu Macedo
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