
RAOIO e: TELEVISAo dc: pORT1JGRL S~ 

Resposta da RTP ao 'Projecto de Oecisao da Evolucao da rede TOT' apresentado pela 
Anacom 

Para a RTP e fundamental 0 born funcionamento da rede TOT, uma vez que a distribui~o de 
televisJo ern regime n~o condicionado livre, para acesso gratulto, e um serviC;o essencial, 
assumindo urn paper social de extrema relevancia, e faz parte do conceito base de servic;o 
publico. 

A rede de frequencia unica" comporta exig~ncias ao nrvel das caraterfsticas tecnlcas de 
emissao das respetivas estac;oes que a compoem. Os fenomenos meteorol6gicos que 
provocarn urn aumento significativo das situac;oes de auto interferencia sao conhecidos. A 
RTP considera, portanto, que qualquer aC;ao desenvolvida com 0 objetivo de melhorar 0 

funcionamento da rede TOT sera merecedora do seu apoia. 

o presente projeto de dedsao menciona varias vezes e considera, quanto a n6s 
corretamente, II proximldade da efetivac;.:ao do dividendo digital 2 e as suas consequenclas 
ao nivel da afeta~o do espectro de UHF ao servic;o de televis~a. 

No entanto, a utilizac;ao de canais multo pr6xlmos do inicio da faixa do dividendo digital 2, 
pode ser urn fator de risco para a ocorr~ncla de interferencias entre utilizac;Oes que, a 
verlficarem-se, seriam especialmente penalizadoras para 0 servic;o de televisao. 

A monitorizac;ao das situal(oes de interferencia, em especial com 05 equlpamentos 4G, deve 
constituir uma preocupaCao sempre presente . 
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E tambem fundamental assegurar que as solu~oes encontradas sao suficientementeI 
estaveis e duradouras. de modo a evitar que altera~(')es de custos se venham a refletir nos 
servic;os prestados, com prejulzo, em ultimo termo, dos utilizadores finais. Na verdade, para 
os telespectadores, e em especial para aqueles com menos recur50S, e absolutamente 
fundamental garantir a nao altera~o sucessiva das condicoes de rece~o. E a RTP teme que 
a proposta apresentada no projeto de decisao possa, neste aspeto, ser penalizadora para os 
telespectadores, na medida em que venha a obrigar grande parte de populacao servida a re
sintonizar 05 seus recetores ejou a reorientar a antena de recec;ao. Excec;ao para os que ja 
sao servidos pelos emissores de Montejunto (ate a implementacao do dividendo digital 2), 
Lousa e Monte da Virgem. 

Se forem mantidas as potencias de emissao, nao sera necessario reorientar antenas. apenas 
sera necessario re·sintonizar 0 recetor, e isso nao tern, em principio, custos. Porem, se 
houver alterac;ao da potencia de alguns emissores ou a instalaca.o de "gap fillers'" em 
algumas zonas, 0 "best server" pode vir a ser alterado e torna-se necessario reorientar as 
antenas nos locais abrangidos. 

Coloca-se aqui a questao de saber quem suportara ESseS custos. 



RADIo E TELEV= DE PORTUGAL SA 

A RlP considera que e a operador da rede que deve assumir esse 6nus e nunca os 
utilizadores que, por terem side incorretamente informados por aquele operador, au devido 

it altera~o da configura~o da rede entretanto verificada. tenham ja incorrido em custos 
com equipamentos para rececao terrestre em lonas que se verificou serem de rececao por 
meios complementares au relacionados com a reorientac;ao das antenas de rececao. 

Efundamental que as campanhas de apoio e informacao aos espectadores seJam realizadas 
com grande rigor, envolvendo as 6rgaos autarquicos, associa.;oes locals, 6rgaos de 
comunicac;ao sodal e outras entidades que prestem os necessarias esclarecimentos e apoio 
aos espectadores. Essa informac;ao deve estar disponivel de forma bem clara e ser 
permanente e eficazmente atualizada no site da TOT. 

A TOT deve dlsponibilizar um numero suficiente de atendimentos na Unha de Apoio de 
modo a que as espectadores obtenham a devida informa~30 sem ter que aguardar longos 

minutos para serem atendidos. 

, No projeto de decisao, a RTP nao encontrou men~ao ao impacto provavel em localS na lona 
de "fronteira" de 3/4 canais diferentes. 

I 
A garantia da existencia de espectro disponivel para 0 desenvolvimento da difu.s3o terrestre, 
com oferta de novos servi~os que correspondam as mudan~as de habitos e expetativas dos 

espectadores. euma condi~iio que deve nortear qualquer ar;:ao que se empreenda . 

Neste sentido, 0 projeto de decisao apresentado, mesmo conslderando que 0 novo modelo 
de rede e menos eficiente no que respeita a utiliza~ao de espectro, garante a 

•, disponibilidade para a exist~ncia de mais serviC;os.
J 
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A RTP nao tern, portanto, nada a opor a aprovac;ao do projeto de declsao apresentado, 

desde que, e na medida em que, as preocupac;oes expressas neste documento sejam 
levadas em conta na sua implementae;ao. 

09/04/2013 

(0Jv.JJ-
Carlos Gomes 


Assessor do CA 



