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Exmos Srs, 

Na sequencia da consulta publica lan9ada em 18.01 .13 , sabre 0 projecto de decisna quanta areestruturaC80 
da rede TOT, envio em anexo a minha contribuicao. 

Com os melhores cumprimentos, 
Eli seu Macedo 

http:18.01.13
mailto:spd.ldt@anacom.pt


Resposta a Consulta Publica 


PROJETO DE DECISAO - Evolu~iio d. rede TDT 


I. IDt rodu~ao 

Na sequencia da consulta publica lanyada em 18.01.13,0 ICP-ANACOM co locou em consulta 
publica 0 projec(o de decisao sabre a evoluyao da rede TOT. Como engenheiro na area das 
telecomunica<;Oes e principal mente como cidadao interessado no futuro de uma das plataformas 
mais importantes no acesso a in fo rma<;l'io do pa is, gosiari a de deixar registada a minha opiniao sobre 
o projecto de dec isao sujeito a consu lta em 11 .03.1J. 

Em primeiro lugar e nOl6rio que a projeclo contempla muito poucas, ou quase nenhumas sugestoes 
apresentadas pelos respondenles a prime ira consulta. Nomeadamente, 0 aumento da o ferta de 
conteudos no MUX A - sendo eerto que la l mod ifica~30 n~o depende do ICP-ANACOM - nao leve 
urna utlica referencia neste projecto de deeisao. apesar da larga maloria dos respondentes ler 
apontado essa questAo na reeente consulta sobre as eenarios futuros da TOT E com preocupa<;ao 
que vejo que nao e dada a devida relevaRcia iI. questao dos conteudos para 0 sucesso da plataforma 
TOT, independentemente das questoes tecnicas relacionadas . Alias, va le a pena recordar que tal 
como alguns respondentes afirmaram, muitos problemas tecnicos ter iam sido detectados rna is cedo 
se a penetrayao do serviyo fosse desde logo uma preocupa~ao das entidades envolvidas. 

2. Cobertura complcmentar 

Par outro lado, veri fico que nao ex-istem refer~ncias a quaisquer altera90es propostas ao metodo de 
recepyao por via complementar, vulgo DTH. Alias. e imponante sublinhar algumas incorrec90es 
existentes no reiat6rio de consulta sabre os cemirios TOT no que respeita aassocia<;ao dos cartoes 
de acesso com as receptores ut ilizados - na verdade la l nao acontece , e mesmo que acontecesse, n~o 
era impedit ivo do fomecimento em separado de cartoes de acesso DTH especfficos para TOT 
uti lizando simulcript na emissao por sateJite, com streams de dados acesso ova (ECMJEMM) 
espedficas para os cl ientes pagos da plataforma MEO e para os clienles FTV (Free-Io-View) da 
plata forma li vre TOT. Isto esimples, de uso banal e corrente na Europa, virtualmente sem custos (as 
mensagens de autenl icayao EMM e ECM tern urn debito muitissimo baixo), permitindo ass im 0 

fo rnecimento de cart6es de ncesso em separado para utilizayao em receptores do mercado livre. 
Sublinho que a sireom de dados de acesso (ECM/EMM) que daria acesso aos program as da TOT, 
em nada estaria relac ionada com as programas pagos MEO, rul0 haven do qualquer poss ibi lidade de 
piralaria desla ultima. Mas como d igo, a plataform a MEO SAT nem sequer associa neste momenta 
as eartoes de acesso com as receptores. Ad icionalmente. outras questoes do fo ro burocratico nao 
foram de nenhum modo abordadas, perdendo-se mais uma vez uma oponunidade para corrigir 
problemas no acesso it TOT via DTH. 

3. Cobertura Te rres tre 

No que respeita it cobertura TOT por via terrestrc, e inte ressante 0 IC P-ANACOM reconhece r que 
as metas de cobertura constanles no caderno de encargos para 0 MUX A foram efecti vamente 
baixas, justi ficando-o com a utiliza~i\o de SFN que e tecnicamenre mais exigente. Concordando 
totalmente com esta abordagem, mas estando 0 projecto de decisao a propor alte rayQes ao Oi reito de 
Utilizayao de Freq uencia (OU F) do MUX A, diri a que ser ia importante trayar urn objectivo razoavel 



pnra a nova rede MFN. Sera logico manter no DUF 0 valor actual (cerea de 87%) quando a 
premissa inieial que Ibe deu origem desapareceu? Seral6gico nao alterar as obrigayoes de cobertUra 
quando e utilizado mais in ten sa mente 0 recurso valioso que e 0 espeetro? Apesar de encontrar 00 

projedo de deeisao indicadores de que a cobertura terrestre podera de facto ser rnelhorada. ern 
importante que a deliberayao apontasse desde ja urn valor minimo, por exernplo pr6x imo dos 95% 
da populayao, tal como nn an terior rede anal6giea. 

4. Planeamento radio-eleetrieo 

Em rela~ao aeseolha dos canais radio-electricos constantes do anexo I do projecto de decisao, cabe
me alertar a Autoridade Nacional para varios aspectos. Desde logo, a rell ti lizayao do canal 46 nas 
area de Braganya e Coimbra (Lous!) deixa-me com algumas preocupayOes. Tal escolha podeTt. ou 
nao seT fonte de interferencia dependendo da implementay1'lo pralica, mormente no que toea ao 
sistema radiante, sobretudo se 0 emissor do Marso for utilizado. 0 emissor do Manlo possuia 
grande aleance na rede ana l6g ica, captando-se em muitos pontos da area geognifica de Coimbra/ 
Lousa. De igual modo, 0 emissor da Lousa pela sua loca lizayao tern forte potencial de interferir 
noulras regioes, mesmo quando tentamos lirar partido (como parece seT 0 caso) do bloqueio 
provocado peJa morfo log ia do terreno. Niio sendo a zona do pais mais sujeita a dUClOS, impona 
ainda assim se r muito cu idadoso com esta reutiliza~a.o de freq uencia. Ja. na zona do Alentejo e 
Algarve, na reutiJiza~ao do canal 47 entre Porta legre e Faro, tambem me suseita a!gumas duvidas, 
pois 0 bloqueio do terreno e algo reduzido e qualquer due to, mesmo que tenue. provocan1 
problemas. Estas sao duas si(uayoes que por certa 0 ICP-ANACOM tera ponderado, mas alerto para 
nao subestimar 0 potencial de interferencia entre redes SFN de regi5es distintas nem 0 alcanee dos 
duclos. Nao e necessaria existir linha de "iSla para a efeito dos ductos se fazerern sentir. Por 
defini~1io, urn ducto e urn canaJ Osieo que se estabelece numa parte da troposfera a cotas que 
pod em ser superiores as dos obstaculos. 

lJusha~ao de forma~ao de urn duNo a !llta altitude. 
Fonte: hnp:llwww.dxfm.com/Contentlpropagal ion.htm 

Onde 0 ICP~ANACOM tera que ter ainda mais atenyilo e muito cuidado com as frequeneias 
esco lh idas t no Litoral Norte e na zona mais a SuI. Esta informaciio DaO esteve presente na eQnsulta 
pilblica anlerjor e ¢ mujto importan te. Nao obstante 0 I CP~ANACOM afi rmar que estas frequeneias 
estao "devidamente coordenadas intemacionalmente", 0 facto eque - pelo menos no caso do canal 
46 - ja aconteceram problemas de interferencias com Espanha logo no primeiro ano de operayao. 
Talvez 0 J CP~ANACOM nao tenha real noyao da intensidade, akance e frequencia com que 
ocorrem os ductos na costa maritima portuguesa. Nao pude de ixar de responder a esta consulta 



publica para alertar fortemente 0 lCP-ANACOM para a realidade destas questoes: 

Frequeneia com que os duelos ocorrem na faixa cosleira: todos as anos. Todos os anos, 
durante semanas a fio, por vezes meses ate. 
Alcanee: eentenas de quil6metros. Varias eentenas quando silo muito intensas. Para term os 
uma ideja, e passive I eaptar Domayo (Vigo) todos os anas na Figueira da Foz. Santiago de 
Compostela eapta-se com alguma facilidade no interior do di strito de Coimbra nos m~ses 
em que os duetos sao mais frequentes. 
Intensidade dos duelos: podem ler intensidades fortissimas com intensidades de eampo 
comparaveis a emissores principais pr6ximos. 

Ja em 2012, logo no primeiro anO de operayao do emissor MFN da Lousa, existiram prob lemas nas 
localidades de Vagos e Mira em que houve interrup9ao de serviyo TOT no canal 46 devido ao 
MUX Galego na mesma frequencia. Estas falhas foram mascaradas pelo fen6meno que at ingiu com 
rna is intensidade 0 canal 56 0 que por sua vez afectou mais populayao, mas informo desde ja 0 ICP
ANACOM que 0 canal 46 tambem foi afeetado. 

Na antiga rede anal6giea era poss(vel verifiear interferenc ias de emissores dist-'toleS que por vezes 
tinham PAR baSlante baixas, quer espanh6is, quer portugueses. Os duclos sao portalllO um ellOfme 
problema. Alias, foi este 0 fenomeno que deu origem a loda esla refOfnlula.yao da rede. ESlamos 
disposcos a comeler 0 meSIllO eITO duas vezes? Torna-se abso)ulamenle indispensavel rever as 
frequencias coordel1adas com Espanha . Terao os modelos usados sido os correclos? Foram 
correclamente utilizados, islo e, foi levada em conla a zona geogrMica com a devida correc.y30 para 
propaga.yao melhorada? 

Apresenlo de seguida um mapa com alguns dos principais emissores espanhois e respeclivas areas 
aprox imadas por onde os ductos se fazem senlir ( Iinhas a cheio). Estes emissores tern grande 
pOlencia l deslrulivo na rede porluguesa. pois eswo loea lizados em zonas onde 0 fen6meno e muito 
f{equenle. Inclui-se lambem ouiros emissores prox imos que podem causar problemas (a tracejado). 
Apresenlo lam bern as rrequencias previslas no plano espanhol, disponiveis aqu i: 

http ://www.minelu r.gob.es/te I ecom u n ieac iOl1es/es-
ESfNovedadeslPag jnaslPI an M areoA ct uac iones D i v idendo Dig ita l.as px 

http://www.minelu


Principais Emissores Espanhois Sujeitos a fortes Ductos em Portugal Continental 

Santiago: 
22,28,30,38,40,42,45,46,48,53 

Domayo (Vigo): 
24,31,37,39,43, SallJiagO C 

OJtpostcL145,46,48,54,58 

Domayo Meda 

Meda: 
35,39,42,43,44,45, 
47,48,50,53 

_ _ .. 7 

Montanchez: 
26,35,36,38,39,42, 
45,46,49,59 

ATCLO SFANCO 
.• 34 

4~-" .
"' . .... ' , / . ~ \ 

.~" 

Almonaster LaReal: 
22,28,33,35,36,39,45 
,48,51,58 

Huelva: 
31,32,34,35,39,40, 
41,42,48,51 



ESle mapa nAo pretende ser exaustivo. mas inclui ainda assim alguns dos casos mais classicos de 
propaga'Yao s120nal n longa distancia alraves de duclos. Com uma procura em www.yotltube.com 
facilmente se encontrara inumeros testemunhos gravados destes casas, tanto em anal6gico como em 
digital, sendo que a efe ito destrulivo em digital e baslante menos tolenlvel. 

Estfio assinaladas a negrito algumas frequencias previstas em Espanha que irao sem margem para 
du vidas provocar problemas em Portugal. E importante referir no entanto que nem todas as 
frequencias esHio aCluahnente activas. Seja como for, se olharmos para 0 mapa, vemos como 0 

Emissor da Lous! esta rodeado de emissores espanh6is na mesma frequeneia . Mais grave ainda que 
o canal 46 - ja que as antenas de recep~ao nas 10calizacQes rnais susceptiveis terllo orienta~Oes nao 
coincidentes ~om a fonte do sinal interferente - e 0 urn dos canais previstos em Santiago de 
Composte la para urn MUX espanhol. Refiro-me concretamente ao canal 42. Se no caso da Lousa 
temos rna is distancia e angulos mais favoraveis, no caso de Santiago a utilizar a mesma frequencia 
do emissor do Monte da Virgem (ou mesmo Vale de Cambra) sera absolutamente tragico para a 
qualidade de servi~o em a zona a SuI deste emissor (e nao 50). 

Por agora este MUX espanhol Olio esta activo, mas e importante lambem referir que Espanha esta 
em pleno processo de libertayiio de espectro no ambito do Div idendo Digital (banda dos 800 MHz) 
o que fani com que alguns MUXs tenham que passar para canais abaixo do canal 60. Sendo assim, 0 

canal 42 podera ser activado em Santiago em breve. No en tanto, em Espanha vive-se alguma 
agita9ao no que toea it reorganizalYao especlral, com questoes juridicas que se misturam com 
tecnicas e nao e cerlo quantos e que multiplexers serao aClivados. Podeni. ser a jallela temporal 
perfeita para coordenar realmente com Espanha as frequencias a utilizar, tendo em conta a 
frequ~ncia e intensidade com que ocorrem ductos na costa portuguesa. 

5. Calendariza-;iio 

A respeito da calendariza~ao previsla no projecto de decisiio para as 3 fases do processo de 
migra~ao, nao poderei estar de acordo com 0 proposto. Desde logo, se bern entendi, a fase I nao 
corresponde a nenhum passo adicional para solucionar os problemas que subsistem na rede 
problemas esses que inclusivamente voltaram a ser objecto de reclama~ao na propria consulta 
publica recenternenle efectuada. A fase I consiste basicamente em manter no terreno tudo como 
estA. Mais apropriado seria chamar-se de "fase zero" pois nao consiste em desenvolvimento da rede 
actual. 

Em relayao a fase n do processo e decepcionante toda a abordagem dada e 0 faclO de nno cstar 
definido qualquer prazo limite. Como patente na consulta publica, e urgente so lucionar os 
problemas de auto-interfereneia na zona costeira SuI e Algarve. Seria de esperar que as emissores 
princ ipais correspondentes as adjudicay6es de PalmeJa, F6ia, Faro! sao Miguel e possivelmente 
Mendro fossem activados no rna is curto prazo posslvel (nntes do VerAo de 2013). Particulannente 0 

emissor da F6ia, no canal 43, (ap6s confirma~ao de nao interferencia co-canal) apresenta-se como 0 

rna is seguro para activa~ao imediata, it seUlelhan~a da entrada T11pida em funcionamento dos 3 
emissores principais da zona Centro e Norte. Perante esta necessidade evidenle e tendo em eonta 
que 0 ICP-ANACOM atribuiu ja eanais radio electricos abaixo do canal 49 , seria de esperar uma 
ac~ao rapida e eficaz para solucionar os problemas da rede. A unica razfio que se me afigura 
razoavel para algum atraso seria a melhor avaJiayao desses mesmos canai s radio-eleetricos no 
ambito da coordena~ao com Espanha. tendo em conla 0 real impaclo dos duCIOS durante lima grande 
parte. do ana nesta regiao e as aJtera.yoes poss iveis no pais vizinho em re la~ao que esui previsto. 

http:www.yotltube.com


Muito embora haja 00 pooto 4 do Sentido Prov8.vel de Decisao uma "porta" aberta a uma 
aotecipa<;:ao (em rela<;:ao a que data?) , a preocuparyao do ICP-ANACOM no ponto 3 parece estar 
mais centrada na liberta<;:ilo da frequencia do canal 56 "quando houver UlI1 moior grou de segttrClflfG 
quanto if necessidade de implememof(i'io do dividendo digital 2" do que efeclivamente proteger a 
popula<;:ao do impacto da quebra de se rvico da rede actual em SFN. A sensa<;:ao que fica eque aftoal 
a consulta publica sobre as ccmlrios futuros da TDT tinha apenas em vista a libertacao da faixa dos 
700 MHz onde se sitlla 0 canal da actual rcde SFN. De qualquer modo, edifLcil ler opiniao positiva 
de um projecto de decisao que nAo aponla datas concretas, mesma que limites. para a prossecll~a.o 
dum plano. 

Na verdade. se as datas que se vierem a coocretizar forem para aMm de 20 IS, oulras op¢es passam 
a ter legitimidade para serem apresentaclas como pa r exemplo, a adop<;:ao do DVB-TI. Entre oulras 
melhorias que fazem deste sistema mais indicado para redes SFN, 0 intervalo de guarda do DVS-TI 
pode ir ate 448 ou 532us, mais do dobro da actua l rcde SFN em DVB-T aumentando fortemenle a 
proteq:ao a auto-inlerferencia . Se a plano afinal n~o come<;:ar a ser aplicado em 2013, e tendo em 
conla os futuros e expectaveis constl1lngimenlos de espectro (nomeadamente quando Espanha 
come/yar a migrar os seus MUXs para frequencias mais baixas) assim como os "conse lhos" 
europeus para adoplar as tecnicas de utilizafJ<:lo especlral dicientes, esta padeni ser llma oplfao 
sensata. Poderemos diminuir 0 numero regiOes (numero de redes SFN), aumentando 0 seu tamanho 
na proporcao da melhoria de proteclYc'\o do OVB-T2 ou utilizar parte da margem para aumeolar a 
capacidade do MUX A. 

Refen~neias: 
hup:lltech.ebu.ch/docs/techreporlsitrO 16.pdf 

hnp: IIwww.itu.intlITU-D/arb/COI:120 1210TVIdoe umentsldoc6. pd f 

o numero de paises que esta a adoptar (eja a implementar) 0 DV8-T2 eavassalador e em 2016 ou 
2017 os equipamentos da nova norma estar:lo pOT certo muito acessiveis, tal como aconleeeu com 0 

H.264. Mas mesmo que tal nao viesse a ser verdade, exisle uma solu<;:ao muito facjl para compensar 
os utilizadores pela mudanrya de equipamento: utilizar finD.lmente de forma util os cerca de 6 a 8 
Mbps que estao reservados para urn canal HD a preto que ninguem ve nem ninguem sabe 0 que 
signifiea Oll qual 0 sell proposito no MUX A. 

6. Atraso 

Uma outra queslao que continua por regulamentar ea queslAo do atraSQ do s ina l TDT em relalf:lO ao 
evento ao vivo. Este alraso esta desde 0 inicio acima de qualquer va lor razoavel e e de difieil 
compreensAo. Devido as caraclerislicas inlrinsecas dos a lgorilmos de compressao video, as maiores 
contribui~6es para 0 atraso vin'io lanlo da cab~a de rede (nomeadamente 0 video encoder) e da Set
Top-Box de recep~ao a u televisor com receptor integrado. Mas observando com detalhe as 
caracteristicas destes equipamentos, vemos que as alrasos incorporados por estes andam muito 
longe dos 6 a 7 segundos verificados no delay global da TDT. Como exemplo incluo de segu ida urn 
eXlraclo da folna de caracteristicas de urn encoder video H.264 pro fissional on de se pode verificar 0 

atraso introduzido: cerca de 500 milissegundos. 

Note·se que este nem sequer e urn equipamenta "state o/the al'l ". Existem ja encoders video com 
atrasos t~o baixos como 100 milissegundas. Considerando para a descompress!o na recep9ao um 
atraso "largo" de 1 segundo e algum atraso adicional para outros equipamentos na rede, podemos 
concluir que urn atraso mais esperado seria alga na ardem dos 2 a 3 segundos. 

Estando 0 ICP-ANACOM a fazer altera/y()es ao DUF, pen so que seria conveniente finalinenle 
regulamentar esta situacao impondo urn atraso maximo de acordo com 0 tecnicamente possivel. 
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7, Custos 

Quanta a preocupa'rilo com os custos das opera~Oes de rnigra~i'io de rede SFN para MFN, eu 
pergunta·me se uma migra'ri'io de anal6gica para digital sem qualquer beneficia para a papu la~ao 
mas com custas para eSlas - fai urn impeditiva para que se realizasse a apagaa anal6gico? De modo 
aJgum: 0 apagi'l:a realizau-se, a papula4j.!io - independentemenle de 0 pars estar numlt grave crise 
fai for~ada a adquirir equipamento de que nao nccessilava ate entao para continuar a visionar os 
mesmos conleudos de sempre, nalguns casas em pioTes condi~oes. 

E eSle processo leve a u nilo leve beneficios e para que entidades? Foi ou nao possivellibertar parte 
do espectro anleriormenle ulilizado para radiodifusao gerando enarmes receitas para a Estada? 
Exisliu lim compra misso s imples: os milhoes de euros que a popula'raa gastou em equipamentos 
ptlr<l se adaptar aTDT sem mais va lias permiliram 0 encaixe de muitos outros milhoes nos cofres do 
ESlado com a venda de frequencias para comunica90es electr6nicas anteriarmente utilizadas pela 
radiodifusao analogica . Sem 0 esfor~o linanceiro da papuJa9ao lal nao seria passive I, e esrn portanto 
enconlTtld(l a ronte de linanciamento primordial para as carrec'roes necessarias na rede TOT. 
Quando se fala em minimizar os custos para 0 Estado. tenho pen a de ter que relembrar - 0 Estado 
somos nos . 

Com as melhores cumprimentos, 
Eliseu MDcedo 
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