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Resposta aconsulta publica ao projecto 
de decisao "Evolu~ao da rede TDT" 
A ANACOM informau atraves de delibera~o de 8 de Mar~o de 2013 da sua intent;ao de 
adoptar 0 quinto cenar;o proposto a consulta publica ou seja, a transforma~ao da actual rede 
SFN do Continente numa rede MFN canstitulda por pequenas redes de SFN. Embora 
lamentando 0 facto de a ANACOM nao ler dado resposta a varias das questoes por 50i 
levantadas na anterior consulta, 0 blogue TOT em Portugal nao deixa de participar na presente 
consulta enviando as suas posi.;oes. criticas, susestoes e recomendat;oes. 

Disponibilidade de espectre 
A ANACOM refere que existem redes OVB·T planeadas e disponfveis mas continua a nao 
informar quais as canais radioelectricos actualmente disponiveis para arem das frequencias 
divulgadas no anexo 1 do projecto de decisao. Como alertamos na consul ta, importa 
salvaguardar capacidade de expansao da rede para emiss6es de ambito nadonal, regional e 
local. Seria fundamental conhecer 0 impacto da decisao adoptada no espectro disponfvel. 
Tambem nao se com preen de 0 eterno si l~ncio a propos ito da televisao regional e loca l. 
Questionado, 0 regulador garante haver espectro mas nada mais adianta. Sem se informar 
quais as frequencias disponivels e os ambitos de cobertura, na pratica, e como se esse 
espectro nao existisse. Nesta materia a ANACOM parece adoptar uma posi~ao, nao de 
regulador, mas sim de condicionador das telecomunicar;6es. Entretanto, sem espectro 
atribuido ou a concurso para emiss(5es de televisao regional e local, tomam-se decis6es que 
podem afectar decisivamente a viabilidade das mesmas e assiste-se ao nascimento e 
introdur;ao de ca nais regionais apenas nas redes de televisao por subscrir;ao, de ambito 
nacional! 

Planeamento da rede e preven~ao de interferencias com a TOT espanhola 
Relativamente a preocupar;ao manifestada pelo blogue TDT em Portugal a propos ito da 
possibilidade de interferenCias provocadas por emiss6es de TDT Espanhola em varias zonas de 
Portugal, a ANACOM considerou «nao se afiguror que tal cenario venha a ocorreOi. Nao 
querendo duvidar da capacidade de avaliar;ao de risco do regulador, 0 autor do blogue TDT em 
Portugal recorda os problemas cfclicos de interferencias nas emiss6es da TVI captadas na 
regiao de Aveiro a partir do emissor do Monte da Virgem, provocados pelo emissor da TVG 
localizado em Tui. Ambos emiS50res utililavam a mesma frequencia (canal 44), sen do 
frequentes no Verao fortes perturbac;oes nas emiss6es da TVI, e isto apesar do emissor da TVG 
ter uma pot~ncia dedarada de apenas 4KW PAR. Esta situar;ao foi alias demonstrada atraves 
de um videol disponibilizado pelo blogue TOT em Portugal em 2008. A ser activada na Galiza a 
emissao de TOT atraves do canal 46 (como esta previsto), e previsfvel que nos perfodos de 
propaga~ao mais intensa essa emissao venha a afectar a recepr;ao da TOT portuguesa em parte 
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Monitoriza~ao da rede 
o blogue TDT em Portugal lamenta a ausencia evidente de dados sobre a monitoriza~ao do 
sinal TDT, decorridos ja dois anos ap6s a data limite para a obriga~ao de cobertura consoante 0 
OUF. Esta ausencia de dados que permitam avaliar a rede e tanto mais grave tendo 0 switch
off ocorrido ha jii um ana e tratando-se de rede SFN que, tal como 0 regulador reconhece, e 
mais exigente, complexa e sujeita a mais constrangimentos que as redes do tipo MFN. 
Estranha-se a ausencia de qualquer men~ao, quer no documento a consulta publica quer no 
respectivo relatorio, da inten~ao da ANACOM instalar uma rede nacional de sondas para a 
monitoriza~ao do sinal TOT'. Presume-se que 0 regulador esteja desta forma a tentar colmatar 
a falta de dados de monitoriza~ao 0 que, aparentemente, seria uma obriga~ao do operador da 
rede. Oa mesma forma, nao deixa de ser surpreendente que 0 regulador tenha tomado 
decis5es que implicam altera~5es profundas na rede de difusao (em bora em parte suspensas 
no tempo) sem antes possuir dad os que permitam a sua correcta avalia~ao. 

o custo das op~5es tomadas 
o blogue TOT em Portugal considera inquestionavel 0 facto de praticamente todas as decis5es 
tomadas a respeito da Televisao Digital Terrestre, mais cedo ou mais tarde, se terem revel ado 
erradas: 

• 	 Op~ao por uma oferta Free-Ta-Air minimalista, com apenas um novo canal 
(generalista) e um canal HO temporario e partilhado entre os operadores ja existentes. 
Ambos falharam. 

• 	 Op~ao por rede SFN alegando ser necessaria devido aTOT paga. A eventual altera~ao 
da frequencia de alguns emissores/retransmissores anal6gicos teria certamente ficado 
mais barata que a solu~ao agora pro posta e permitido utilizar MFN desde 0 inicio6

. 

Resultado? Logo apes 0 concorrente Airplus Portugal ter desistido do recurso jurfdico 
(confirmando dessa forma a vito ria da PTC), a PTC fala em altera~ao de circunstancias 
de mercado e an uncia oficialmente a sua desistencia alguns meses mais tarde. Nao ha 
po is oferta de TOT paga e os muxes B-F pura e simplesmente "desapareceram". Mas 
havera sim novos custos com a altera~ao da rede a suportar pelo Estado e pel os 
consumidores. 

• 	 Oivulgas:ao tardia da TOT, de informa~ao sobre a disponibilidade do sinal, de alertas 
quanto a maior exigencia de qualidade e cui dad os com os sistemas de recep~ao e 0 
falhan<;:o do programa de certifica~ao de equipamentos. Resultado? a pr6prio 
regulador s6 muito recentemente chegou aconclusao de que a maioria dos problemas 
de receps:ao reportados tem origem em deficiencias nos sistemas de recep~ao. 

• 	 Favorecida a compressao MPEG-47 para todos os Muxes, 0 que permitiu aumentar a 
capacidade de programas por Multiplex e, no entanto, os Muxes B,C,D e F nunca 
foram activados e 30% da capacidade do Mux A ainda hoje continua por utilizar, 
percentagem que ainda seria maior nao fosse a utiliza~ao de bitrates por program a 
elevados e, mais recentemente, a introdu~ao for~ada da AR1V8

. Recorda-se que as STB 

5 Apesar das datas das duas decis5es estarem separadas apenas par Inh dias. 

I Quiros parses com muitos mais canais anal6gicos foram capazes de planear e implementar redes MFN a par com 

as redes anal6gicas. 

1http://tdt-PQrtugal.blogsoo\.ptl2008!10/tdt-portuguesa-em- mpeg4. hi ml 

htlp.//tdt-portugal.blogspot.pt/2008/12/tdt-portuguesa-em-mpeg-4-prs-e-contrcos.html 

" Que alegadamente tem apenas uma media diaria de 200 telespectadores. 
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sao tomadas com diligencia e precau~ao, mas em sacriffcio do servi~o de Televisao Digital 
Terrestre. 

Se fizermos um balanr;:o do que ea TOT portuguesa e, apestlr da baixa expeclativa inicial para a 
componente Free-To-Air, ele so pede ser negativo. Estado, regulador, operador da rede e 
operadores televisivos sao os principais responsaveis pelo estado terceiro-mundista da TOT 
portuguesa. 

Os problemas de recepc;:ao, a falta de informac;:ao e conflitos de interesses 
Durante a fase de migrar;:ao, as campanhas de divulgar;:ao (da responsabilidade ou sob 
5upervisao da ANACOM) descuraram a importancia do born est ado e correcta orienta~ao dos 
sistemas de recep~ao dos utilizadores. Este aspecto, de Importincia acrescida dado utilizar-se 
rede do tipo SFN, foi ignorado nos spots televisivo5 e menorizado na restante informa~~o a 
populal;aO. A dada altura, tanto 0 regulador como 0 operador da rede divulgaram informaryao 
susceptivel de induzir em erro os consumidores1s, tendo 0 blogue TOT em Portugal 
prontamenle alertado para estas situa~oes . Tendo a ANACOM informado ler detectado nas 
suas deslocar;:oes ao terreno que a grande maioria dos problemas de recep~ao sao devidos a 
deficiencias nas instala~oes de antena, lamenta-se que a mesma nao tenha ainda adoptado 
uma estrategitl de jnforma~ao/comunica~ao ao publico assente na televisao. Tendo as 
televisoes divulgado ja varias pel;tls ;ornalisticas a (espeito de situa~oes de alegadas 
dificuldade de rece~ao da TOT, estranha·se Que 0 regulador nao seja ouvido ou solidte ser 
ouvido a respeito deste assunto junto das mesmas. 

Nao sera tambem de todo despropositado questionar 0 real interesse das televisoes no born 

funcionamento da TDT quando todas (incluindo 0 operador publico) apostam em lanr;:ar novos 

canais apenas nas redes de televisao por subscri~ao. N~o devera ser esquecido que um dos 

canais nao transmitiu a primeira campanha de divulga~ao da TDT, tendo alegadamente 

recusado16 a faze-Io. Amedida que diminui a percentagem de lares que apenas dependem da 

TOT, naturalmente que para os operadores cada vez fara menos sentido continuar a suportar 

os custos de emissao na plataforma. Tem e-se que tenhamos jii atingido um ponto de nao 

retorno em que, devido as mas opcoes tomadas, os interminaveis custos da migra~ao e a 

consequente insatisfal;ao com 0 servi~o, leve a medio prazo a pressao p~r parte dos 

operadores de televisao para 0 abandono puro e simples da plataforma TOT, transferindo rnais 

uma vez para os telespectadores os custos de uma opr;:ao pel a qual sao alheios. 0 silencio de 

um dos opera do res de televisao na ultima consu lta publica e alias rnais um sinal revelador do 

desinteresse pela Televis~o Digital Terrestre. 

o papel do regulador 

Segundo in formacao dOl pr6pria, fazem parte das atribuir;:oes do ICP-ANACOM: 


Promover a concorr~ncio e defender as interesses dos cidadiios, gorontindo 0 presto{:oo 
de informo{:oes eloros e a transporencio nas tori/as e nas condi{:lJes de utilizo{:Do dos 
servi~os. 

Assessoror 0 Govemo, 0 pedido deste au por iniciotivo proprio, no defini{:Qo dos linhos 

estrotegicos e dos politiCOS gerois dos comunico{:oes e do otividode dos operodores de 

1 ~ Como (oi 0 caso, pol" lI!>;emplo. da5 recomeoda~oe5 sobre aolen3S compallveis com 0 servi~o de TOT. 

14 lnlorma~So do blo,ue TOT em Portugal (28/05/ 2011) e Correlo da Manh3 (21/07/2011). 
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A solu~ao adoptada para a rede TDT nao e isenta de ri scos 
Alerta-se 0 regulador para 0 facto da decisao de transforma~ao da rede SFN nadonal em 
MFN's de SFN's nao constituir solw;ao para todas as problemas de recep~ao do sinal TOT. As 
dificuldades de recep~ao tern causas multiplas ja abordadas!O pela blogue TOT em Portugal e 
nao sao apenas consequencia de fen6menos de propagacao. Deyido ao tamanho das areas 
MFN definidas e porque no seu interior continuam em operar;:ao redes SFN, continuam a 
impor-se especia is precaur;:oes quanta a patencia des emissores, diagramas de radiacao e 
sincronismo (offset temporal). E essencial que as simulacoes de cobertura utilizem modelos de 
propagacao adequados aDs sires e respectivas areas de serviCo, salvaguardando tadas as 
condic;:oes de propagac;:~o. A nao observancia destas precaUl;oes teria consequencias nefastas 
poiS desaparecera a rede (alternativa) M FN "pura" e continuariam os problemas de recep(io 
associ ados a utilizac;:ao de rede SFN . 

Recomendat;6es 
a blogue TDT em Portugal recomenda : 

1. 	 Que 0 perfodo que medeia entre a instalac;:ao/activac;:ao do emissor principal e a 
activac;:ao da nova freq u~ncia nos varios emissores de cada area servida por esse 
emissor principal (alinea b ponto 3. 1 do projecto de decisao) seja a mais curto 
possivel, a fim de que os instal adores e os telespectado res possam avaliar 0 mais 
rapido possivel as opc;:oes de recepc;:ao. 

2. 	 Que 0 periodo de simulcast referido na alinea b no ponto 3.1 do projecto de decisao 
seja definido rel ativamente ao ultimo emissor a alterar em cada uma das areas 
constantes do anexo 1, e de durac;:ao adequada. Ou seja, sa lvaguardando um periodo 
de simulcast minima adequado para todas as loca lidades. 

3. 	 Que a contagem dos periodos de simulcast seja iniciada apenas apos avaliac;:aa e 
validac;:ao hknica da rede no terreno pelo regulador. 

4. 	 Que 0 regulador indique a PTe quais os emissores afectos a cada uma das 
adjudica(:oes/areas constantes do anexo 1, pais 0 documento nao permite identificar 
sem margem para duvida se alguns emissores fazem parte de uma area au outra. 

5. 	 Que a densifica(:ao sequencial da rede em cad a uma das adjudicac;:oes (3 i1 fase do 
projecto) seja faseada de forma a permitir a reutilizac;:ao sucessiva dos equipamentos 
nas fases (areas) seguintes, diminuindo desta forma significativamente 0 custo da 
operac;:ao para 0 £stado. Tambem, dado que nos sites de transmissao existe 
redundancia de equipamentos e os simulcasts serao natura lmente temporarios, 0 
regulador devera ponderar decidir a afectac;:~o de alguns desses meios (como 
moduladores e amplificadores) para a nova frequencia a activar nas varias lonas. 
Consegui r-se-ia dessa forma uma poupanya adicional se se aceitar 0 risco inerente a 
perda de alguma capacidade de backup. 

6. 	 0 lanc;:amento de uma campanha de informa(:ao a populac;:ao a respeito das novas 
frequencias de sintonia da TDT, pelo menos nos canais de televisao FTA e radios 
publicas. 

10 http://td!-paGusal.blaRsoot.ptI2011/12/!dt-falha s-em Issao-eml}}or-rede, hlml 
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6. 	 0 canal em alta definil;:ao, que deveria transmitir programa~ao dos canais publicos e privados nunca 
se materializou devido a falta de acordo entre os canais. 

7. 	 Como foi reconhecido por respons,3veis do Governo, a exist€mcia de uma oferta televisiva para alem 
dos quatro canais actuais seria um factor extremamente importante para assegurar 0 sucesso da 
televisao digital terrestre e um apoio muito signlficatlvo na fase de transl~ao. Esta, alias, tem sido a 
estrategia seguida par varios outros paises em que, por exemplo, os operadores publicos 
disponibilizaram novos canais tematicos na plataforma de TOT. 

8. 	 Nao se perspectiva a breve prazo uma altera~ao da situa~ao de impasse em que 0 52 canal e 0 canal 
de alta defini~ao se encontram. 

9. 	 Em 2004, aquando do lan~amento dos canais RTPN e RTP Mem6ria, foi dada como justifica~ao para a 
sua nao difusao na rede anal6gica de televisao a falta de espectro (espa~o) radioelectrico. Os canais 
fica ram dispon{veis apenas nas plataformas de canais pagos. 

10. 	 Actualmente existe espectro (espa~o) livre no Mux A para a difusao de, pelo menos, mais dois canais 
em defini~ao standard. 

Pelo exposto, vlmos solicltar: 

A difusao dos canais RTPN e RTP Mem6ria em sinal aberto no espa~o livre do Mux A da TOT. 

Lisboa, 17 de Junho de 2009 

Os Petlclonarios 

~ Carta envlada ao MAP (08/2011): 

Exmo. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, 

Como cidadao interessado e autor do Blogue TOT em Portugal, um espa~o de cidadania que desde 2008 
acompanha a evolu~ao da introdu~ao da televisao digital terrestre no nosso pais, enquanto observador, 
conhecedor e estudioso destas materias, tomo a liberdade de Ihe transmitir alguns dados. 

Como conhecedor das potencialidades da tecnologia OVB-T e do bom uso que ,3 mesma e dada em 
tantos outros paises, em prol de todos os cidadaos, nao posso em consciencia fiear em slleneio 
enquanto 0 meu pars desperdi~a uma oportunldade de evolulr. Pretendo desta forma eontribuir para 
que 0 Governo tome as decis5es mais acertadas relativamente a esta materia. 

A poucos meses da data prevista para 0 inicio do desligamento dos principais emissores de televisao 
anal6gica, a situa~ao de atraso e impasse em que a TOT portuguesa se encontra e evidente. Poucos 
eidadaos fizeram ja a migra~ao para a TOT. Os ultimos dados oficiais conhecidos apontam para uma taxa 
de apenas 1,1% entre os portugueses sem televisao paga, valor que a presente data nao devera ser 
significativamente superior. Os motivos deste atraso sao essencialmente quatro: 

• 	 Ausencia de factores de motiva~ao relevantes; 
• 	 Falla de informa~ao e de promo~ao; 


Custos envolvidos na transi~ao; 


• 	 Indisponibilidade de sinal em algumas zonas. 

Todos estes factores contribuem para 0 atraso portugues na migra~ao para a televisao digital terrestre. 
Existem varias contradi~5es entre 0 discurso oficial ate tJ data, 0 que foi prometido e a realidade no 
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Governo nem 0 regulador conseguiram contrariar. A continuar esta au~i!ncia de rumo na TOT. 0 
investimento no melhoramente dOl rede esta r~ seriamente comprometido, bem como a possibilidade da 

televido de ambito regional, pois sera economicamente inviavel. Perdem todos os portugueses. 

Portugal teimou em ignorar as li~(le s aprendidas a cuslo por outros paises, adoptando uma estrategia 
errada, com os resultados Que sao conhecidos. Fundamentalmente, a eSlfategia seguida nao leve em 
conSidera~ao as asp ifa~oes e interesses dos consumldores, que silo 0 elemento principal para 0 sucesso 

da migra~o para a lelevls!o digital terrestre. 

Em nome do desenvolvimenlo do pais, fa~o VOIOS Que 0 Governo l ome as decisoes acertadas, tambem 

no que diz respeito a televis:io digital terreslre. 

Com respeito$Os (umprimentos, 

Blogue TOT em Portugal 

http:Utdt-porlugal.blogspOI .com 

ANEXOS 

C;Jrta diriglda ao MOPTC e MAP em JulhO de 2010 com 0 l exto dOl pelit;:1io pela emissao dOl RTPN e RTP 
Mern6ria na TOT em canal aberto. 

Oficia resposta N. 2608 do MOPTC de 11/11/2010 . 

«... 0 ICP-ANACOM reconhecia que dois dos pi/ores fundamentals de incentivo Q migrot;iio vo/uMaria 
pora a TDT - 0 S.fl canal e 0 canol parri/hado em alro defln/f60 - nao se t/ohom concretizado.1J 
Oecisao relativa 11 campanha de promo~1I0 e informa~30 sobre TOT - ANACOM, 31/03/2011. 

1 f( •.jace 00 prazo coda vel mais curto ace 00 switch-off, d ausencia de novos 
servit;os de progromas FTA (duvidando alias a respondente da sua actual viabilidade), a nao utiliZOt;aa do 

possibi/idode de emissiio HD porti/hoda e 0 oporenre ousencio de alena de servi~os pagos no TOT.. j) 

resposta da CPMCS - relal6rio da ANACOM de 22/12/2010 sobre 0 plano de SWitch-off. 

J Petio;:1io (riada em Junho de 2009 e enviada em 817/2010, para 0 M lni$terio das Obras Publicas, 
Transportes e Comunicao;:oes (MOPTC) e para 0 M inisterio dos Assuntos Parlamentares (MAP). 

resposta reeebida por Ofielo do MOPTe n~ 2608 datado de ll· l l -lOlO. 

• Programas emltidos em 11/07/2009 e 30/01/2010: 

http://ww1.rtp.pt/muIt im ed ia/index .php ?tvprog= 2117 S&idpod =2 7 386& 'orma to=wmv&pae= recentes& 

escolha= 

hitp://ww1.rt o. ot/mu It imedia {iode)! .pho11"'orog= 2117 S&idpod= 3S009&formato= flv& pag=receotes&e$ 

calha= 
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