
Resposta à consulta publica   

Consulta pública sobre os cenários de evolução da rede de 
Televisão Digital Terrestre 

Exmos Sres 

Em resposta à consulta publica,  e conhecedor do processo de implementação 
e resultados técnicos  no terreno a nível nacional do difusão e qualidade de 
recepção do sinal TDT, venho por este meio  dar a minha modesta opinião  

Cenário 1 

Não aconselhado.  Continuam  a ser registados problemas de echos fora do IG, 
agudizando-se  esta   situação a partir de ABRIL (fenómeno  cíclico). Estas 
situações são reportadas um pouco por todo o País, sendo que algumas são 
solucionadas/ minimizadas  por instaladores com bons conhecimentos técnicos 
através de sistemas de captação muito direccionais (arrays de antenas), outras 
sem solução passam a ser clientes de operador de Televisão ou ainda os  
utilizadores passam a conviver com os cortes de emissão como fenómeno 
característico do TDT. 

Cenário 2 

Caso se opte por este cenário, terá de se ampliar o numero de emissores em 
OVERLAY. Isto porque, conforme se verifica todos os dias, não é só na zona 
do grande Porto, Centro e Estremadura que se verificou a necessidade de 
instalar estes emissores . Posso adiantar que o Alentejo e o Algarve, pelo seu 
clima, são das zonas do Pais onde se verificam maiores problemas de 
recepção durante o Verão, e onde se tornaria urgente colocar mais emissores 
em funcionamento em OVERLAY. Isto sem mencionar algumas regiões onde 
me chegam constantemente notícias de problemas na recepção do TDT, 
inclusivamente na zona de Lisboa  (bacia do Tejo...) 

“Será de referir que em alguns dias de 
agosto e de setembro de 2012 – altura em que a a rede overlay já se encontrava em 
funcionamento há mais de dois meses – e nos quais se verificaram variações abruptas 
de temperatura, a quantidade de reclamações recebidas no ICP-ANACOM aumentou 
significativamente.” 
  

Esta afirmação  parece me  mal fundamentada, porque é  certo que as  
reclamações se referiam a instalações onde apesar ser possível sintonizar o 
TDT dos emissores em OVERLAY, os receptores estarem a funcionar na 
REDE SFN canal 56 

Cenário 3 

Medida com impacto mínimo e que não acrescenta nada de novo. 



 

 

Dentro dos cenários propostos e analisando os prós e contras de cada um 
deles, parece me mais indicado os cenários 4 e 5, justificando de seguida as 
razões para tal: 

Cenário 4 

OU seja criação de REDES SFN Regionais   dentro da zona de coberura dos 
emissores em OVERLAY. Pode ser uma solução a adoptar para minimizar 
alguns problemas mas apenas nestas Zonas e marginalmente nas 
proximidades. Mas ficam por resolver situações semelhantes em outros pontos 
do País. 

Com os bons resultados obtidos com os emissores Porto, Lousa e Montejunto 
vejo como possível uma rede em  OVERLAY  nacional utilizando algumas das 
estruturas existentes para colocação de alguns emissores estratégicos (REDE 
MFN ??)  à semelhança do Porto Lousâ e Montejunto. 

Exemplos 

Algarve, Alentejo , Marão e Gardunha 

Na verdade é uma medida que sugere uma quase migração para uma rede 
MFN que iria servir de alternativa válida nas zonas onde não se consiga uma 
recepção satisfatória em SFN  a)  

a) Segundo os dados fornecidos pela ANACOM considera se que 92,7% 
da população  tem cobertura TDT. Estes dados são baseados em 
parâmetros que não tem em conta a qualidade do sinal recebido, já que 
em muitas situações se verifica que o sinal é suficiente para a recepção 
do TDT, mas a margem de operação dos receptores de TDT ( MER e o 
CN) está extremamente reduzido  devido á qualidade do sinal recebido e 
que é interferido por sinais que chegam fora do IG. Facto facilmente 
comprovado quando se utiliza um emissor em OVERLAY e um em SFN. 
Em Overlay para sinais muito reduzidos, a qualidade é 
significativamente melhor do que com sinais SFN bem mais elevados, 
mas com qualidade questionável.  
Resumindo : a cobertura nacional com sinal de qualidade suficiente para 
recepção CONTINUA da emissão TDT é de certeza bem mais reduzida 
do  que 92,7% da população. 

 

 



Dentro dos cenários propostos e analisando os prós e contras de cada um 
deles, parece me mais indicado o cenário 5, justificando de seguida as razões 
para tal: 

Cenário 5  

Tecnicamente, é o mais eficiente , testado e usado em todos os países 
que migraram para o TDT pelo facto que minimizam as interferências  da 
propagação troposférica, muito acentuadas devido às subidas de 
temperatura e no nosso caso (Portugal)  devido à Influência  climática 
mediterrânica no Pais , causadoras de muitas interrupções na emissão. 
Este fenómeno surge ciclicamente a partir Abril ( temperaturas superiores 
a 26º) e durante todo o Verão, podendo como se constatou, comprometer 
a qualidade de recepção em quase todo o Pais durante uma boa parte do 
Ano. 

Penso  que redes SFN regionais  irão permitir uma muito melhor 
qualidade e estabilidade na recepção , resolvendo definitivamente os 
problemas de Echos fora do IG da emissão, permitido ao publico 
utilizador desta tecnologia uma  utilização mais constante desta nova 
forma de ver Televisão. 

Anda que o maior período de tempo de alteração para esta nova 
arquitectura de rede possa tornar menos atraente este cenário, os 
benefícios técnicos irão ser uma mais valia inquestionável para os 
utilizadores. 

Resposta à questão 6 : 

Cenario 4 

Resposta à questão 7 : 

Penso que devem ser adicionados  serviços (Canais de Televisão) ao MUX A. 

Ou utilizando conteúdos dos operadores de TV existentes (RTP SIC e TVI) ou 
criando algo que permita tirar partido do grande investimento feito numa nova 
rede e tecnologia, à semelhança do que foi implementados em todos os Países 
que migraram para o TDT 
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