
Resposta da RTP à consulta pública sobre os cenários de evolução da rede Digital 

Terrestre 

 

A RTP entende ser seu dever, enquanto concessionária do serviço público de televisão, 

salvaguardar os interesses da população, apoiando a solução que cause o menor 

impacto possível nos telespectadores. 

A garantia do bom funcionamento da rede, na perspectiva da recepção, constitui para 

a RTP o aspecto fundamental do serviço TDT. 

As redes SFN são conhecidas pelo bom desempenho no que respeita à eficiência 

espectral, mas também pelas dificuldades que colocam no que respeita à sua afinação. 

Este é talvez o aspeto que, depois da entrada em serviço do segundo ou mais 

emissores que cobrem uma determinada zona, mais deve preocupar as entidades 

envolvidas na avaliação do desempenho  da rede na perspetiva do cumprimento  das 

obrigações de cobertura previstas no DUF. 

De notar que, embora fosse convicção do ICP-ANACOM em 2010 (página 104 do 

Relatório do GAM-TD), que as obrigações de cobertura previstas no DUF estavam a ser 

cabalmente cumpridas e a rede TDT no território continental estava preparada para 

suportar as circunstâncias normais e expectáveis inerentes ao seu desempenho, o 

comportamento da rede em várias ocasiões, nomeadamente em Maio e Agosto de 

2012 e em outras datas, de forma aleatória e esporádica, não confirma esta convicção. 

Assim, relativamente aos diferentes cenários apresentados pelo ICP-ANACOM para o 

futuro da TDT, e às questões apresentadas nesta consulta, os comentários que 

entendemos pertinentes efetuar são os seguintes: 

• Eliminação da rede em overlay e operação exclusiva da rede SFN no canal 56. 

Questão 1 

A RTP não concorda com esta solução, dado que obrigaria a uma nova sintonia 

de canal para quem está atualmente a receber nos canais 42, 46 e 49. Além 

disso, não é dada garantia de que zonas atualmente cobertas pelos emissores 

em overlay deixariam de o estar e passariam a estar apenas cobertas por meio 

complementar (DTH). Desse modo, os equipamentos terrestres já adquiridos 

pela população residente nesses locais passariam a ser inadequados para a 

receção da TDT. Assim, esta solução forçaria à existência de uma eficaz 

campanha de divulgação direcionada para essas zonas (que não ocorreu na 



sequência da deliberação ICP – ANACOM de 18 de Maio de 2012) e à aquisição 

de novos equipamentos por essas populações. 

 

• Manutenção da rede em overlay. Questão 2 

Esta solução não oferece garantias de que, quando as condições de 

propagação se alterarem, não voltem a fazer-se sentir problemas de auto 

interferência na rede. De facto, em Agosto de 2012, apesar da existência da 

rede em overlay, as anomalias voltaram a verificar-se privando os 

telespectadores da receção da TDT durante longos períodos. 

 

• Eliminação dos três emissores do canal 56 co-localizados com os emissores 

da rede em overlay. Questão 3 

Esta parece ser a solução menos penalizante para os telespectadores. È 

portanto a que a RTP considera como preferível. Contudo, há que ponderar se, 

não tendo havido uma campanha de divulgação da existência dos canais 

alternativos em overlay, exista ainda um número considerável de 

telespectadores que têm sintonizado o canal 56 em zonas em que 

preferencialmente deveriam sintonizar os canais 42, 46 ou 49. 

 

• Alteração do canal de emissão dos emissores da rede SFN, localizados no 

interior das zonas de cobertura dos emissores da rede overlay do Monte da 

Virgem e da Lousã. Questão 4 

Esta solução implica que a população residente nas zonas afetadas teria que 

resintonizar os seus equipamentos recetores. Recordamos que a deliberação 

ICP-ANACOM de 18 de Maio de 2012, que autorizou a colocação de 3 

emissores em canais MFN, não foi acompanhada de nenhuma campanha de 

apoio ao consumidor e de ampla comunicaçãoàs populações das zonas 

abrangidas. Inclusivamente, o site da TDT nunca forneceu nenhuma 

informação sobre esta alteração. Em virtude desse facto, a RTP foi muitas 

vezes contactada por telespectadores que deixaram de receber o sinal da TDT, 

mas não sabiam que na zona onde residiam dispunham de um canal 

alternativo e desconheciam para onde tinham que redirecionar a antena. 



 

• Alteração da configuração para uma rede MFN (MFN de SFN’s). Questão 5 

Esta solução obriga a uma nova sintonia dos equipamentos recetores e, na 

maioria das situações, à reorientação das antenas de receção exteriores bem 

como à realização de campanhas de apoio ao utilizador e de comunicação às 

populações afetadas. Pelas razões que apontámos anteriormente, esta seria 

uma solução duplamente penalizante para os telespectadores. 

Salientamos, ainda, que a indicação do emissor para o qual os telespectadores 

têm que orientar a antena peca do facto de indicar muitas vezes mais do que 

um emissor, originando queixas dos telespectadores relativas aos custos que 

comportam estas buscas do “best server” pela a necessidade de reorientação 

da antena receptora. 

 

• Questão 7: Qual a alternativa que em sua opinião deve ser adotada para o 

futuro da rede da TDT associada ao MUX A? 

A solução que contempla a “Eliminação dos três emissores do canal 56 co-

localizados com os emissores da rede em overlay” parece ser a menos 

penalizante. Contudo, pelos factos que apresentamos seguidamente, a RTP 

considera não estar na posse de todas as informações necessárias à tomada 

de uma escolha consciente: 

1) A rede SFN foi uma decisão do ICP-ANACOM. A RTP, enquanto 

radiodifusora, não deve  ser penalizada pelos custos decorrentes 

desta opção, bem como dos que vierem a verificar-se para resolução 

de problemas da configuração da rede. Desse modo, qualquer que 

seja a solução que venha a ser adotada, entende a RTP que terá que 

ser salvaguardado qualquer prejuízo financeiro que daí advenha 

para os radiodifusores, designadamente o que respeita ao 

pagamento pela utilização da capacidade no multiplexer. 

2) O documento que suporta esta consulta pública não contém 

informação técnica sobre os impactos causados na zona de 

cobertura dos 3 emissores em overlay. 



3) Por outro lado, e uma vez que é mencionado a probabilidade de 

ocorrência do 2º dividendo digital, não existe qualquer referência a: 

a.  Impacto da solução que agora vier a ser escolhida, na 

existência de espetro disponível para a operação de novos 

multiplexers, que o mercado da televisão de acesso livre 

possa vir a precisar para a implementação de novos serviços. 

b. Impacto do 2º dividendo digital na rede actual e 

consequências para os telespectadores. 
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