
 

 

 

 

 

 

RESPOSTA À CONSULTA PÚBLICA SOBRE A 

REDE 

DA TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE 

 

 

 

 

 

PONTOS A DESTACAR: 

a) Introdução 

b) Deficiência na rede tipo SFN 

c) Nossa Proposta 

 

 

 

 

 

Luis Miguel Martins 

01-02-2012 

 



 

a) Introdução 

Em virtude da minha ocupação profissional tenho acompanhado com preocupação, desde o 

início, a implementação da TDT em Portugal.  

Achei estranho que durante todo este processo de análise / decisão / implementação da TDT 

em Portugal, via rede SFN, não contactaram todos os players do mercado tal como os 

fabricantes de material electrónico para distribuição de sinal de TV  

Acho que alguém, por exemplo a entidade reguladora, nunca deveria ter deixado o sistema de 

transmissão ter evoluído ao longo do tempo, quando esta entidade reguladora já tinha sido 

informada dos problemas que se estavam a deparar durante a instalação dos emissores e 

antes do switch off analógico. Os problemas de propagação em distribuições SFN já estavam 

estudados desde o início de todo este processo e talvez não tenham sido bem escolhidas as 

emissões piloto para a se aferir do potencial dos problemas da propagação em Portugal. Com 

esta omissão de acção o regulador falhou porque deixou os problemas inerentes e já 

conhecidos de propagação em redes SFN alastrar-se ao longo de todo este processo de 

implementação.  

 

b) Deficiência na rede tipo SFN 

 

Da minha vida profissional verifico que o problema não se encontra só no litoral de Portugal 

mas também se passa no seu interior. Sendo premente o encontrar de uma solução que 

permita às populações visualizar televisão digital sempre em condições e não unicamente 

quando o “tempo” o permite. Com a implementação do overlay existiram muitos casos que 

foram resolvidos. 

 

 

 

 



c) A Proposta 

 

No meu entender a melhor solução para resolução do problema da TDT em Portugal é o 

ponto: 

 5.1.5 Alteração da configuração para uma rede MFN (MFN de SFN’s) 

 Do documento apresentado por vós: 

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

Relativamente a este ponto, da consulta pública, e os problemas apresentados por esta rede 

SFN e sendo impossível resolver os problemas relativos à propagação (nomeadamente as 

condições atmosféricas) pode-se concluir que só existe uma solução para a resolução deste 

problema, optar por escolher a topologia da rede TDT para uma rede MFN, isto é, um sistema 

de multifrequência, onde cada região deverá ter a sua frequência e assim sempre que surjam 

problemas de propagação não hajam interferências entre emissores. 

Esta opção, apesar de ser a mais cara, parece-nos a mais viável para o presente e para o 

futuro.  

Todos os problemas apresentados pela rede SFN implementada no presente e como é referido 

no vosso documento, sendo impossível resolver os problemas relativos à propagação 

(nomeadamente as condições atmosféricas), pode-se concluir que só existe uma solução para 

a resolução deste problema que é acabar com a rede SFN e passar para uma rede MFN. Um 

sistema de multifrequência, onde cada região deverá ter a sua frequência e assim sempre que 

surjam problemas de propagação não hajam interferências entre emissores. 

No meio deste processo todo verifico que quem mais saí prejudicado é a população 

Portuguesa que em tempo de crise foi obrigada a fazer uma transição com custos de uma 

televisão analógica para uma televisão digital com suposta melhor qualidade ou a optar por 

um sistema de recepção de satélite.  Agora na minha opinião e como se passa e se passou 

noutros temas as soluções decididas são mal avaliadas e depois temos mais custos para todos 

os contribuintes para se aplicarem soluções de “desenrasca” ou definitivas. Neste caso espero 

que sejam adoptadas soluções definitivas e de qualidade de modo a mudar a opinião que o 

povo português tem sobre este dossier “Televisão Digital”. Para compensar todos os custos 

que vão novamente surgir às pessoas e de modo a justificar também esta intervenção o 

regulador deve fazer tudo ao seu alcance para Portugal disponibilizar a toda a sua População 

http://www.anacom.pt/streaming/consulta_evol_redeTDT18jan2012.pdf?contentId=1150287&field=ATTACHED_FILE


pelo menos todos os canais pertencentes à RTP, que são pagos pelos portugueses, em sinal 

aberto na distribuição TDT. Os custos de transmissão serão sempre menores do que os custos 

de termos um Portugal com uma população deprimida por não se poder comparar com 

nenhum país Europeu nem ao nível de canais de transmissão por TDT em sinal aberto. 

O sistema TDT adoptado foi o MPEG-4 porque se desejava ter uma televisão de qualidade e 

em HD, mas o que se torna caricato hoje é que HD nem vê-lo e as pessoas foram obrigadas a 

despender mais dinheiro num receptor HD, na ilusão da distribuição de um canal HD gratuito, 

quando bastava comprar um receptor mais barato. Até nisto o processo falhou até agora. Não 

será a altura de transmitir o dito cujo canal HD? 

 


