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Resposta à Consulta pública sobre os cenários de evolução da rede de 
Televisão Digital Terrestre em Portugal 

Acerca deste documento 

Este documento apresenta os contributos do seu autor relativamente à consulta pública da 

ANACOM sobre os cenários de evolução da rede de Televisão Digital Terrestre em Portugal 

Continental. 

A sua estrutura obedece à partição em 6 secções para enquadramento do impacto e 

potencialidade das redes de televisão digitais DVB e nas respostas às 7 questões impostas pelo 

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

Terrestre em Portugal Continental”, da ANACOM. 

O conteúdo deste documento é influenciado por um estudo em curso na Universidade de 

Aveiro sobre o reequacionamento do serviço universal de telecomunicações no actual 

contexto tecnológico e socioeconómico. As tecnologias de difusão digital, isoladas ou em 

combinação com outras, ocupam aqui um papel de relevo como potenciadoras do 

desenvolvimento de serviços e aplicações de banda larga móvel terrestre. 

Enquadramento 

PONTO 1 – O impacto económico das telecomunicações em Portugal 

No último século e no mundo em geral, o sector das comunicações passou de um estado inicial 

de simples curiosidade tecnológica (finais do séc. XIX) até um dos mais dinâmicos pilares 

económico-financeiros e frutíferos de muitos países do mundo (séc. XXI), Figura 1[1].  

 

Figura 1– Investimentos na Telecomunicações por Região, de 1988 a 2009. Fonte: OCDE, [1]. 

Também em Portugal esta revolução foi efectuada com provas de benefícios e prosperidade 

para o dia-a-dia das populações e das empresas, como pode ser verificado na Figura 2, que 

compara a evolução do PIB com a evolução do número de subscritores de diferentes serviços 
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de telecomunicações: telefone fixo, móvel, acesso à internet fixo e móvel e televisão por 

subscrição (por cabo, satélite ou fibra), [2, 3] e [4].  

 

Figura 2– Evolução da penetração dos serviços de telecomunicações (eixo da esquerda) versus evolução 

do PIB em Portugal (eixo da direita) de 1930 a 2010. Fonte: ANACOM, INE e World Bank 

Nos anos mais recentes apercebe-se uma apetência crescente pelos serviços de dados de 

banda larga e de acesso à internet, por parte dos consumidores de telecomunicações A 

liberalização das telecomunicações e o investimento público na área, com os apoios à 

construção de novas infra-estruturas, foram determinantes para responder às necessidades 

dos consumidores e geração de riqueza e qualidade de vida das populações e empresas. 

Destacam-se dois picos de investimento por volta de 1995 e por volta de 2008/09. Este último 

eventualmente relacionado com os investimentos em redes de nova geração em zonas rurais, 

[5].  

O crescimento do sector das telecomunicações tem acompanhado o crescimento da riqueza 

dos países, nomeadamente de Portugal. As telecomunicações, são por isso um dos pilares da 

economia nacional e a máxima difusão da sua utilização é motor fundamental para a 

proximidade das populações, desenvolvimento do território e equidade de oportunidades. Na 

última década as comunicações de dados assumiram um papel preponderante. 

PONTO 2- A universalidade da televisão em Portugal Continental 

Na génese das comunicações modernas (desde o início do Séc. XIX) cada tipo de serviço (voz, 

dados, televisão) seguiu o seu percurso evolutivo bem definido e independente. A partir de um 

passado mais recente verifica-se que diferentes tipos de serviços de telecomunicações 

caminham para uma clara convergência de plataformas e tecnologias, dissipando fronteiras 

até então bem definidas e por exemplo, operadores de voz oferecem dados, provedores de 

internet fornecem serviço de voz e operadores de cabo oferecem internet. É a convergência de 

ofertas e serviços no sector das Comunicações.  

As comunicações deixaram de ser apenas “falar” e o conceito de comunicar alargou-se para o 

domínio da transferência de dados e do mundo digital. De tal forma que a Lei dos Serviços 

Essenciais de 1996 [6] através da lei das comunicações de 2004, [7] sofreu nova revisão em 

2008, [8] no ponto referente ao serviço voz por telefone fixo por par bifilar, foi modificada e 

actualizada, com a expressão comunicações electrónicas. Cada um dos serviços considerados 
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essenciais são posteriormente sujeitos a leis próprias que os declaram ou não, Serviço 

Universal (SU), (sendo a definição de SU o direito de qualquer cidadão em qualquer parte do 

território nacional poder solicitá-lo e ter a garantia de preços e tarifários acessíveis). O acesso 

ao serviço de voz através telefonia fixa é considerado serviço universal. 

O serviço de difusão de televisão desde a sua génese esteve ligado à difusão de rádio AM/FM 

uma vez que partilhavam a infra-estrutura de emissores e transmissores, mas relativamente a 

outros tipos de comunicação via rádio teve sempre um percurso “independente” baseado na 

banda de frequências própria e ao tipo de serviço unilateral que oferecia. 

Não sendo nem serviço universal nem utilidade pública é no entanto um dos mais difundidos 

serviços de comunicação. A cobertura da rede analógica de radiodifusão de canal aberto 

deveria rondar os 99% de população, assim como é exigido como requisito mínimo à televisão 

digital ao fim de três anos [9] ). A penetração de serviço faz parte da vida dos utilizadores. De 

acordo com os dados disponíveis da OberCom, 99,5% da população Portuguesa tinha em 2008, 

pelo menos um televisor e 74,1% tinha mesmo mais do que um,[10].  

Analisando os dados disponibilizados pelo Observatório da Comunicação, pode-se 

compreender o perfil do espectador de televisão por região, género e idade, em Portugal 

Continental de 2004 a 2010, [10], verifica-se que não existiram grandes alterações no perfil do 

espectador ao longo deste período. Na Error! Reference source not found. apresentam-se 

esses indicadores para 2010, onde se destaca o perfil de espectador mais assíduo a 

combinação: mulher (56,3%), com mais de 64 anos (25,3%) e da região do interior de Portugal 

Continental (23,2%) 

Do mesmo Censos 2011 pode-se ainda analisar o perfil económico por aglomeração NUTS III 

de forma a ter noção da capacidade financeira disponível mensalmente pelas famílias 

Portuguesas, Figura 3-. 

 

Figura 3 - Ganho médio mensal (€) (eixo da esquerda) versus audiência de televisão por localização 

geográfica (eixo da direita), Fontes: INE, Obercom. 

Verifica-se que, associado ao perfil de maior audiência do serviço livre de televisão, por parte 

da população do interior de Portugal Continental, existe um perfil de baixos rendimentos. 
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Nesta secção apresentou-se uma sumária caracterização do mercado de televisão de sinal 

livre, que revelou que o serviço de televisão é um serviço universalizado. 

Apesar de universalizado, o serviço de Difusão de Televisão não está contemplado nem como 

Serviço Essencial, nem como Serviço Universal. Assim os planos de planeamento de cobertura 

deste tipo de serviço seja analógico ou digital estarão sempre dependentes e limitados às 

obrigatoriedades decorrentes da licença atribuída ao prestador de serviço. 

PONTO 3 –Os dividendos I e II 

O sector das telecomunicações cresceu e diversificou-se intensamente nos últimos 20 anos do 

século XX, seja nas tecnologias disponíveis para os operadores, seja na quantidade e qualidade 

de serviços ao dispor do cidadão consumidor. Esta diversidade de sistemas levou à passagem 

da mera apetência da novidade de novos produtos e serviços, até à alteração profunda de 

modos de vida da sociedade contemporânea seja em zonas urbanas ou rurais. A introdução 

das comunicações de dados e todo o seu potencial que daí advém, modificou comportamentos 

e a interacção entre pessoas, empresas e inclusive das entidades governamentais com o 

público, aproximando-os com soluções de e-learning, e-governance ou cuidados saúde à 

distância. 

Porém o custo da (aparente) omnipresença através das comunicações de dados, em 

comunicações de rádio, tem um custo em termos espectrais, que sendo desde logo à partida 

uma entidade limitada torna-se ainda mais rara com a utilização exaustiva e com as 

necessidades de grandes larguras de banda, para dar resposta às crescentes aplicações das 

redes sem fios, wireless, nas bandas. GSM [880-915/925-960MHz], UMTS [2500MHz a 2690 

MHz] e LTE [781-821/ 832-862MHz], [1710-1750/1805-1825MHz] e [2519-1570/2630-

2690MHz].  

Torna-se necessário reformular a distribuição de espectro com vista à introdução de novas 

comunicações de dados de banda larga sem fios e digitalização do serviço analógico de 

radiodifusão. Em 2005, a combinação dessas circunstâncias levaram o Parlamento Europeu a 

emitir uma resolução sobre o tema "Acelerar a transição da radiodifusão analógica para a 

radiodifusão digital", [11].  

O primeiro passo para a transição do sistema analógico para a TV digital estava no caminho 

certo, levando à reorganização do espectro em 2006, em Genebra. O ITU no congresso GE06 

discutiu e aprovou um novo quadro para a introdução de serviços digitais DVB-T e T-DAB, o 

acesso equitativo ao espectro por todos os 120 países participantes e o uso eficiente do 

espectro. Foi ainda definida uma data para a transição do analógico para o digital, [12]. As 

bandas reservadas para a introdução dos novos standards digitais foram as bandas [174-230 

MHz] e [470-862] MHz, reduzindo a banda da difusão de televisão de mais de 420MHz para 

menos de 400MHz, Figura 4. 

Em 2010 a comunidade Europeia decorrente da importância de “Transformar o dividendo 

digital em benefícios sociais e em crescimento económico» sublinhou a importância da 

abertura da faixa de 790-862 MHz (a «faixa dos 800 MHz»), reduzindo em cerca de 25% o 

espectro inicialmente dedicado à televisão analógica. Esta decisão afectou alguns países, entre 

os quais Portugal, cujo quadro nacional de atribuição de frequências contemplavam a 
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utilização de canais nessa banda e como consequência tiveram de reformular o planeamento 

de frequências (do canal 67 (838-846 MHz) para 56 (750-758 MHz)), [13] [14]. Outros, como 

por exemplo a Suécia, já tinham em 2007, antes da decisão Europeia, alocado essa faixa às 

comunicações de dados, em detrimento da radiodifusão, [15]. A esta faixa dos 800MHz 

retirada à radiodifusão chamou-se Dividendo Digital. 

Em 2012 A resolução 232 do novo congresso do ITU, WRC-12 permitiu o uso da banda 694-790 

MHz para comunicações móveis, [16]. De facto apesar das directivas europeias e do organismo 

europeu dos reguladores Europeus, BEREC insistirem na questão da neutralidade dos serviços, 

[17] esta abertura é uma resposta à pressão dos operadores de dados sem fios e permitirá a 

utilização de banda alocada para radiodifusão para comunicações de dados. A esta faixa dos 

700MHz que se pretende retirar à radiodifusão até 2015, denomina-se Dividendo Digital II. 

Em Portugal a alocação actual (Janeiro de 2012) de canais em rede de frequência única, será 

afectada por esta nova determinação internacional, uma vez que o canal licenciado para 

utilização em Portugal Continental é o 56 [750-758MHz] para cobertura nacional, e está dentro 

da faixa dos 700MHz. Provisoriamente também estão no ar e em rede sobreposta (overlay), os 

canais 42 (638-646MHz); 46 (670-678 MHz) e 49 (694-702MHz). 

 

Figura 4 – Alocação espectral no sistema analógico e digital, inclusão dos Dividendos I (2011) e II 

(2015?). 

PONTO 4 – Características e potencialidades do DVB 

O sistema analógico de rádio difusão estava, até à transição, distribuído pelas faixas de VHF e 

UFH, alocando mais de 420MHz e com uma utilização por canal programático de 8MHz. Nos 

novos padrões digitais a banda para radiodifusão foi reduzida a banda UHF e para menos de 

400MHz. Contudo o digital potencializa o número de canais programáticos por cada canal de 

radiofrequência de 8MHz. As vantagens do digital revelam-se na compressão vídeo 

potencializando o espectro e o número de canais programáticos por canal, com a possibilidade 

de colocar 5 a 10 canais de programação de qualidade (SD, standard definition, idealmente 

5Mbps, 640*480 linhas, semelhante ao analógico) ou 3-4 de muito boa qualidade (HD, high 

definition, idealmente 9Mbps) . Quantos mais multiplexers mais canais se poderão emitir. 

Conhecer a arquitectura e características técnicas das normas implementadas, permite 

perceber as potencialidades e limitações intrínsecas ao sistema de difusão. Assim, a seguir é 

descrito sucintamente a arquitectura do sistema DVB tipicamente implementado em vários 

países da Europa. As diferenças poderão existir relativamente às técnicas de planeamento 
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serem uni (SFN) ou multifrequência (MFN), para mais detalhe ver PONTO 5 – Técnicas de 

planeamento SFN e MFN. 

 A escolha da Europa recaiu sobre a norma DVB (www.dvb.org) que oferece versatilidade com 

vários tipos de modulação (64-QAM, 16-QAM, QPSK), 5 técnicas de correcção de erros (FEC, 

forward error correction), 4 intervalos de guarda, portadoras de 2k ou 8k e canais de 

radiofrequência de 6,7 ou 8MHz. Em boas condições de propagação um canal digital DVB de 

8MHz pode oferecer de 4,98 a 31,7Mb/s, [18]. A combinação de cada um destes parâmetros 

permite ao operador encontrar o equilíbrio certo entre a robustez e capacidade. Em Portugal a 

escolha recaiu sobre as seguintes características: 64-QAM, FEC Code-Rate: 2/3, intervalo de 

guarda: 1/4 modo 8K e banda de guarda ¼, que proporciona em situações de muito boa 

recepção um MUX com débito de 19,91Mbps, [18]. 

Uma rede de difusão de televisão digital baseada em DVB pode ter diferentes arquitecturas 

dependendo da infra-estrutura de suporte à rede de difusão. Existe uma parte da rede que 

será comum, desde a recolha de conteúdos até ao operador, e será diferenciada no segmento 

de difusão do sinal até casa do utilizador. Assim poder-se-á ter uma rede denominada terrestre 

(DVB-T) ou de recepção por satélite (DVB-S2), normalmente denominada DTH (Direct to 

Home). Muitas das vezes os reguladores utilizam a rede DVB-S2 como complementaridade à 

rede terrestre em localizações geográficas de difícil acesso ou problemáticas do ponto e vista 

de interferências. A licença Portuguesa relativa ao direito de utilização de utilização de 

frequências de âmbito nacional para o serviço de radiodifusão televisiva digital terrestre 

(relativo ao Multiplexer A, sinal aberto, FTA (free to Air)), determina que a rede digital deverá 

ter um cobertura similar ao sistema analógico e que os métodos complementares à rede de 

transmissão terrestre não deverão ser superiores a 14% da população Nacional, [9]. 

A Figura 5 representa a arquitectura associada às normas implementadas DVB-T e DVB-S2, [18-

20], com os segmentos de rede que sucintamente se passa a descrever. 

 

Figura 5 – Arquitectura DVB, Adaptado pelos autores de [18-20]. 

 Rede de contribuição: A rede de contribuição começa no início da cadeia de valor do 

sector do audiovisual, na produção de conteúdos. Estes podem provir de variados 

locais e chegam aos estúdios de televisão em formatos variados e por diferentes 

meios, via rádio, satélite, ou via redes de fibra óptica. Em cada estúdio a pós produção 

“cria” o canal programático com os conteúdos que entrega ao operador de 

http://www.dvb.org/


Raquel Castro Madureira | rcmadureira@ua.pt  - Pág. 10 de 27- 

Resposta à Consulta pública sobre os cenários de evolução da rede de Televisão Digital Terrestre em Portugal Continental 

radiodifusão, no CDD, centro de difusão digital, um sinal não comprimido via rede de 

fibra óptica. Um dos interfaces mais comuns em estúdio de televisão é o SDI (Serial 

digital interface ) que é um interface na qual os bits de uma palavra de dados, e as 

palavras de dados sucessivas, são enviado consecutivamente através de um canal de 

transmissão único com débito 270Mbps - modo standard (SD-SDI). Em caso de se 

tratar de um sinal com maior qualidade HD –SDI tem um débito de 1.45 Gbps. A 

interface série é capaz de transportar áudio, vídeo e também pode ser usado para o 

transporte de dados em pacotes em conformidade com o ITU-R BT.1364,[21], [22, 23]  

 Rede de distribuição: É aqui onde o Centro de Difusão Digital, CDD recebe todos os 

canais programáticos para os codificar e multiplexar. Os sinais chegam ao CDD como 

um sinal de SDI, sem qualquer tipo de compressão. Cada sinal vídeo é então codificado 

com mais ou menos compressão (MPEG 2 ou 4) e todos os canais programáticos são 

combinados no agregador de fluxo que tem várias entradas ASI e combina-o em 

multiplexers diferentes (caso haja mais de um multiplexador). No multiplexer é 

construída a trama DVB MPEG 2 (TS, transport stream) e encapsulada em ASI 

(Asynchronous Serial Interface), que transporta um ou mais canais programáticos SD 

ou HD já comprimidos. No caso de se tratar de uma rede de sinal aberta não é 

necessária qualquer codificação adicional. No caso ainda de se tratar de uma rede de 

frequência única a TS passa ainda pelo adaptador de SFN para garantir a sincronização 

da rede entre o CDD e cada um dos difusores terrestres. Falhas de sincronização 

resultam em perdas de tramas, interferência mútua derivando perda de qualidade, 

falhas ou ausência de sinal na recepção. 

  Rede de Difusão via satélite: No caso de transmissão via satélite, o sinal DVB é 

modulado em QPSK (Quadrature Phase Shift keying). O sinal de sai da estação 

terrestre para um satélite geoestacionário, que posteriormente será recebido 

individualmente em cada casa através de uma antena parabólica. O sistema DVB-S2 

pode ser utilizado com portadora único por transponder (Single carrier per 

transponder) ou multi-portadoras por transponder (multi-carriers per transponder), 

[20]. 

 Rede de Difusão terrestre: No caso da rede de transmissão terrestre de sinal digital de 

TV, o sinal sai do CDD no formato DVB encapsulada em ASI até aos sites (estações base 

ou de difusão terrestre) através de ligações de rádio de alto débito, ponto a ponto ou 

através uma infra-estrutura em fibra óptica (redes DWDM e SDH a nível nacional ou 

regional). Em cada uma das estações base o sinal é codificado como OFDM 

(Orthogonal frequency-division multiplexing) e é garantida a sua sincronização com um 

relógio GPS, em paralelo. O sinal é amplificado e enviado para a torre ou estrutura 

elevada para difusão do sinal através de agregados de 4 ou 5 antenas (panel array) que 

em conjunto simulam um diagrama de radiação omnidireccional. 

  Rede Cliente: Este segmento de rede corresponde ao equipamento necessário para 

receber a televisão digital em cada casa. O custo deste sistema é suportado pelo 

cliente, ou, às vezes, subsidiado pelo operador de radiodifusão. Na altura da transição 

analógica-digital, em algumas situações de proximidade às novas estações base os 

espectadores puderam manter as mesmas antenas, outros tiveram de as reorientar, 

outros ainda necessitaram de antenas de “maior ganho” de recepção ou mudar para 

antena parabólica. No entanto todos necessitaram de adaptar o receptor, seja pela 
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aquisição de uma nova televisão do tipo digital ou adquirindo uma set up box digital 

para DVB-T ou para DVB-s2.  

As redes DVB podem ser concebidas para proporcionar um para oferecer uma ampla gama de 

serviços: SDTV, rádio, serviços interactivos, HDTV e, usando multiprotocolo de 

encapsulamento, mesmo datacasting IP um exemplo da crescente convergência entre os 

mundos tradicionalmente separados de radiodifusão, telecomunicações e informática, [24-28], 

Figura 6. 

A utilização de um canal de retorno está contemplada nas normas DVB sugerindo uma 

panóplia de rede existentes como complementares ao DVB-T, [29], por exemplo a rede de 

telefone fixa (que é serviço universal), [26] ou a rede de GSM, [30] [25]. Alguns estudos, 

inclusive projectos Europeus como o Athena1, ou Mambo2, já foram efectuados utilizando a 

rede Wi-Max como canal de retorno, [31], [32, 33]. Para o downstream seriam necessários 

mais multiplexers e a complementaridade upstream, pode passar por sistemas existentes 

quase universais como o WiMax, LMDS ou o talvez mais universalizado de todos, o GSM/GPRS 

(Global System for Mobile/ General Packet Radio Service) com débitos na ordem dos 115kbps 

ou EDGE (Enhanced Data-rates for GSM Evolution) com débitos até 384kbps, [34].  

 

Figura 6 – Sistema de transmissão DVB com inclusão de canal de retorno. Fonte normas ETSI. 

A utilização de um canal de retorno num sistema praticamente de acesso universal poderia 

tornar reais alguns dos requisitos para um sistema universal de acesso à internet. A utilização 

das potencialidades da radiodifusão podem contribuir positivamente para alcançar o primeiro 

objectivo agenda Europeia 2020, [35], até 2013 de garantir cobertura de banda larga para pelo 

                                                           

1
 

http://cordis.europa.eu/projects/index.cfm?fuseaction=app.details&TXT=athena&FRM=1&STP=10&SIC=&PGA=&CC
Y=&PCY=&SRC=&LNG=en&REF=72762 
2
 

http://cordis.europa.eu/projects/index.cfm?fuseaction=app.details&TXT=mambo&FRM=1&STP=10&SIC=&PGA=&C
CY=&PCY=&SRC=&LNG=en&REF=53596 
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menos 95% da população, assim como outros objectivos intermédios como aumentar os 41% 

de cidadãos que acedem a plataformas governamentais electrónicas3.  

PONTO 5 – Técnicas de planeamento SFN e MFN 

Por definição uma rede SFN (Single Frequency Network) é uma rede cujas estações terrestres 

de transmissão estão sincronizadas e radiam o mesmo sinal de radiofrequência. Em contraste 

uma MFN (Multi frequency network) é uma rede cujas estações transmitem em vários e 

diferentes canais de radiofrequência, Figura 7. 

 

Figura 7 – Single and Multi frequency networks. 

De acordo com o EBU, o organismo Europeu de radiodifusão, as rede SFN exibem vantagens as 

redes MFN, mas também algumas limitações. De imediato, o facto de utilizarem um só canal 

permite uma utilização eficiente e rigorosa do espectro de radiofrequência, mas também a 

flexibilidade de implementação ou a possibilidade de melhorar a qualidade da cobertura, [36].  

Num sistema SFN sinais vindos de outros transmissores, até uma determinada distância 

dependendo do intervalo de guarda parametrizado, não são vistos pelo sistema como 

interferidores, mas antes como contributos positivos de reforço do sinal A propagação 

multipath artificial introduzida é controlada por meio de símbolos muito longos como por 

inserção de intervalos de guarda entre os símbolos consecutivos. Assim, um receptor pode 

fazer uso de vários cópias recebidas de um sinal, ganho de diversidade e até algumas vezes 

melhorar a prestação de cobertura relativamente ao sistema analógico, [37].  

A flexibilidade e robustez do sistema DVB, reside na optimização de espectro e largura de 

banda com base na multiplexagem COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing), baseados numa sincronização precisa e estável com 1 pulso por segundo (1PPS), 

10MHz por relógios sincronizados por GPS, que entrega os mesmos símbolos OFDM ao mesmo 

tempo a todos os transmissores, [38]. Em caso de funcionamento perfeito de sincronização a 

rede SFN funciona correctamente, porém se a sincronização não for eficiente poderá ser um 

dos maiores problemas para o engenheiro de planeamento. 

As redes SFN estão mais aptas para áreas grandes (cobertura nacional) enquanto as redes MFN 

adequam-se melhor a espaços mais confinados, como pequenos municípios ou vilas (cobertura 

local ou regional), [36]. Muitas das licenças atribuídas aos operadores de DTT, contemplam a 

introdução de redes MFN, algumas das vezes dando resposta à transposição de uma realidade 

                                                           

3
 Este e ouros indicadores relevantes de acesso à internet por parte de cidadãos Europeus, disponível on line em: 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/scoreboard. Acesso Janeiro 2013. 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/scoreboard
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existente já na época do analógico (exemplo Espanha4), com emissões locais ou regionais, 

outras vezes onde essa situação não existia para impulsionar o sector de radiodifusão, como 

por exemplo em Portugal onde à excepção dos canais regionais dos Açores e Madeira, não 

existiam canais regionais, [9]. 

As redes MFN são prática corrente em vários países da Europa, como redes locais e difusoras 

de canais regionais, alguns migrado do sistema analógico, outros implementados na era digital.  

A utilização de redes MFN no território Nacional e Continental estavam contempladas em três 

multiplexers cuja licença, [39] foi revogada em 2010 [40] . Com a solução encontrada de 

optimização da rede DTT através de overlay em 3 estações base, neste momento a rede 

nacional é uma mistura de SFN nacional e MFN delimitada e local. 

PONTO 6 – A implementação da televisão digital em Portugal Continental 

A alocação de canais atribuída à televisão analógica em Portugal dividia-se em 4 faixas que 

funcionam duas na banda VHF, de 30 a 300MHz, (Very High Frequency) e duas na banda UHF 

de 300 a 3000 MHz, (Ultra High Frequency), [13] como se pode ver esquematicamente na 

imagem seguinte, Figura 8. Esta alocação de espectro destinada à radiodifusão revela-se uma 

alocação fixa de mais de 420MHz, na banda VHF [47MHz to 68MHz e 174MHz to 223MHz] e na 

banda UHF [470 to 828MHz]. 

Banda 

Faixa Canais 
Frequência 

(MHz) 

VHF 
I 2-4 47-68 

III 5-10 174-216 

UHF 
IV 21-34 470-582 
V 35-64 582-862 

Figura 8- Alocação de espectro para televisão analógica em Portugal, Fonte: ANACOM. 

Até o início de 2012, em Portugal os transmissores de rádio AM/FM e televisão analógica 

estavam distribuídos por todo o território e colocalizados, ou seja ambos os sistemas (áudio e 

vídeo) são transmitidos a partir das mesmas torres de telecomunicações, num total de 746 

emissores e retransmissores entre os quatro canais de difusão e acesso livre. Com esta 

configuração e quantidade de emissores, a rede analógica Portuguesa no início do século XXI, 

antes da era da televisão digital cobriria cerca de 99% da população nacional da plataforma 

continental, na maioria dos canais transmitidos. 

Em consequência da decisão 2010/267 da União Europeia (EU), foi necessário proceder à 

correspondente alteração do Quadro Nacional de Atribuição de Frequências de forma a 

disponibilizar a referida sub-faixa para serviços de comunicações electrónicas. 

                                                           

4
 Base de dados MAVISE, editada e publicada pelo Observatório Europeu para o AudioVisual. Disponíveis on line: 

http://mavise.obs.coe.int/, Acesso Janeiro 2013. 
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Para se proceder à uniformização com os demais países da Europa, este reajuste de 

frequências obrigou à utilização de espectro reservado aos multiplexers B a F e levou à 

revogação do concurso respectivo, [40]. 

Finalmente as frequências atribuídas pela ANACOM ao prestador TDT em sinal aberto, são 

uma cobertura de âmbito nacional em rede SFN, no território continental e na Região 

Autónoma da Madeira, e em redes primárias MFN, na Região Autónoma dos Açores, [9]. 

Multiplexer A 

Portugal Canal Gama de Frequências [MHz] 

Continental 56 [750-758] 

Madeira 54 [734-742] 

Açores 48 [686-694] 

Açores 49 [684-702] 

Açores 55 [742-750] 

Tabela 1 – Canais TDT em Portugal. 

A transição ocorreu em três fases. A figura seguinte pretende apresentar por fase de 

desligamento o número de concelhos abrangidos e respectiva percentagem de televisão por 

subscrição. Os concelhos foram catalogados pelo número de habitantes.  

 

Figura 9 – Distribuição do número de concelhos abrangidos pelas fases 1,2 e 3 do desligamento 

ANACOM e respectiva média de televisão com subscrição paga. Fonte: ANACOM. 

A cobertura DTT está dividida de acordo com o caderno de encargos, numa percentagem 

maioritária (86% da população) com cobertura terrestre TDT, e numa percentagem minoritária 

com DTH, ou seja cobertura via satélite (<14% da população). De acordo com os dados 
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disponibilizados no site da ANACOM5, a percentagem de população de Portugal Continental 

com cobertura digital terrestre pode ser observada na figura seguinte, onde o contorno a 

preto é a delimitação NUTS II: Região Norte, centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. 

 

  

Figura 10 - Percentagem de população de Portugal Continental com cobertura digital terrestre 

(esquerda) e cobertura digital via satélite (direita), 1º trimestre 2012. Fonte:ANACOM. 

Uma análise que poderá também ser interessante é analisar a evolução do número de 

subscritores de televisão paga no final de 2010 e no final de 2011. Esta análise está na figura 

seguinte, e mesmo Esta situação poderia demonstrar não só uma intensificação das 

campanhas de angariação por parte dos prestadores de serviço mas também uma 

preocupação acrescida por parte das populações pela chegada da TDT. No entanto verifica-se 

que o crescimento percentual entre 2011 e 2010 foi de 7,1% inferior ao período análogo 2010 

e 2009 que foi de 9,7%, [41].  

Em Portugal cada canal TDT tem modulação 64-QAM, FEC Code-Rate: 2/3 , intervalo de 

guarda: 1/4 modo 8K e banda de guarda ¼, o que leva  uma distância máxima entre 

transmissores de 67Km, [42]. Um MUX DVB-T (Transport Stream MPEG2) com compressão de 

vídeo MPEG4 tem cerca de 20 Mbps. Uma vez que se tem disponível uma elevada capacidade 

                                                           

5
 http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=344891&themeMenu=1#horizontalMenuArea. Acesso Janeiro 

2013 

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=344891&themeMenu=1#horizontalMenuArea
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no multiplexer, em Portugal, a PT optou por atribuir a cada um dos canais um valor de largura 

de banda quase equiparável a um sinal de alta-definição (HD- high definition) providenciando 

canais com elevada qualidade de imagem. 

Em termos de oferta de canais, Portugal manteve inicialmente a oferta herdada do sistema 

analógico com quatro canais em sinal aberto, dois estatais e dois privados, todos de conteúdo 

generalista. No final de 2012 um quinto canal foi incluído no bouquet digital. Nenhum destes 

canais é de alta definição, apesar de muito boa qualidade, dado o espaço remanescente no 

multiplexer. Existe um canal de alta definição (HD) no ar mas não tem qualquer conteúdo. 

De acordo com Observatório Europeu do Audiovisual (EOA, European Audiovisual 

Observatory6) Portugal, juntamente com a Irlanda, está na cauda da Europa relativamente à 

oferta de canais disponibilizados no pacote DTT, [43], Figura 11 . Nesta comparação estão 

também contabilizados os canais de radiodifusão digital. No entanto essa situação não afecta 

os resultados de Portugal, pois a licença relativa aos multiplexers foi retirada do mercado, não 

havendo por isso canais de radiodifusão pagos, [40]. 

 

Figura 11 – Lista de canais nacionais nos países da Comunidade Europeia. Fontes: EOA, [43]. 

Em termos de funcionalidades adicionais do sistema digital, em Portugal, não existem 

actualmente serviços interactivos ou implementadas normas de harmonização de radiodifusão 

e serviços de banda larga tipo MHP (Multimedia Home Platform)7, [44], HbbTV (Hybrid 

Broadcast Broadband TV)8, [45] , nem acesso a qualquer tipo de comunicações de dados, [24]. 

Pode-se contrapor a cobertura DTH, Figura 10, os mapas relativos aos agregados domésticos 

privados com pelo menos um indivíduo com idade entre 16 e 74 anos e com ligação à Internet 

em casa através de banda larga, Figura 12, para se verificar que as zonas sem acesso de banda 

larga têm alguma simultaneidade com zonas com menor percentagem de rede terrestre, 

denotando zonas de difícil acesso, isoladas ou de baixo poder económico. 

                                                           

6
Disponível on line:  http://www.obs.coe.int Acesso Janeiro 2013  

7
Disponível on line:  http://www.mhp.org/fullspeclist.htm. Acesso Janeiro 2013. 

8
 Disponível on line: http://www.hbbtv.org . Acesso Janeiro 2013. 

http://www.obs.coe.int/
http://www.mhp.org/fullspeclist.htm
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Figura 12 - Agregados domésticos privados com pelo menos um indivíduo com idade entre 16 e 74 anos 

e com ligação à Internet em casa através de banda larga(esquerda) e internet sem ser de banda larga 

(esquerda). Fonte: INE. 

 

Resposta às questões ANACOM 

5.1 Cenários para o futuro da rede TDT 

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

Questão 1: Concorda com as considerações efetuadas pelo ICP-ANACOM? Em 

caso negativo, justifique. Tem comentários adicionais a efetuar? 

R: A resposta à questão de possível eliminação da rede em overlay, de imediato é não.  

As razões para esta resposta são as que o próprio documento de consulta explícita. Para 

resolver as questões de curto prazo a solução da rede overlay foi uma forma expedita de 

reduzir o número de queixas à ANACOM, que se focavam com maior relevo na zona do grande 

Porto, Entre Douro e Vouga, Dão-Lafões e Tâmega (transmissor do Monte da Virgem) grande 

Lisboa, Oeste, Lezíria do Tejo e Alto Alentejo (transmissor de Montejunto), e na zona interior 

centro do país, Pinhal Interior Norte e Sul, Pinhal Litoral, Serra da Estrela e Baixo Mondego 

(site da Lousã), Figura 10. (Mais detalhe no PONTO 6 – A implementação da televisão digital 

em Portugal Continental.. ) 

A melhoria da rede SFN efectuada pela PTC não se afigura suficiente para garantir uma boa 

recepção de TDT numa percentagem ainda muito significativa da população que manter-se a 

situação inicial teria custos acrescidos pela aquisição de equipamento de recepção via satélite 

que podem chegar a duas vezes o investimento efectuado para recepção digital terrestre. 
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A pressão para minimizar o número de canais de radiofrequência e consequente espectro 

alocado para a radiodifusão, é grande. De facto as comunicações de dados de banda larga sem 

fios, têm vindo a ter um papel preponderante na vida das populações e empresas, 

modificando hábitos de consumo e até mesmo modos de vida., em detalhe no PONTO 2- A 

universalidade da televisão em Portugal Continental. 

A introdução da rede SFN com a utilização de apenas um canal, em Portugal é por isso uma 

solução atraente do ponto de vista de optimização de espectro, com muita a potencializar o 

desenvolvimento do cada vez mais consolidado mercado das comunicações electrónicas.  

No entanto e como a própria Portugal Telecom refere, Portugal é um país de costa imensa com 

características próprias de propagação e difícil controlo de interferência sem zonas mais 

próximas dos grandes cursos de água. Sinais de radiofrequência com origem em transmissores 

com distâncias superiores aos permitidos pela parametrização dos intervalos de guarda, são 

captados por outros transmissores, interferindo e degradando os símbolos OFDM que não são 

correctamente interpretados, em detalhe no PONTO 5 – Técnicas de planeamento SFN e MFN.  

Da teoria da propagação são conhecidos fenómenos decorrentes de interferência 

multipercurso, que se modificam no tempo e com condições atmosféricas variáveis. Pelo que 

seriam espectáveis problemas decorrentes destes fenómenos quando da escolha de uma rede 

de frequência única, contrapondo a realidade da técnica às decisões políticas de optimização 

de espectro. 

Em Portugal cada canal TDT tem modulação 64-QAM, FEC Code-Rate: 2/3, intervalo de guarda: 

1/4 modo 8K e banda de guarda ¼, o que leva uma distância máxima entre transmissores de 

67Km para interferência positiva de sinal DVB-T, [42]. Caso o sinal recebido seja oriundo de 

um site mais longe que essa distância, torna-se em interferência negativa detorando o sinal 

DVB-T. Foi esta a situação verificada antes da implementação da rede overlay.  

O aumento das zona de interferência reduz por isso a cobertura real da rede SFN, com impacto 

no investimento que os utilizadores terão de efectuar para aquisição de equipamento de 

recepção DTH. 

A questão de problemas de redes SFN não é exclusiva de Portugal podendo ver-se na imprensa 

relatos de problemas de interferência sazonais em Espanha9 ou Reino Unido10. 

Outros países da União Europeia têm zonas de costa relevantes como a Suécia, Dinamarca, 

Islândia. Seria por isso relevante perceber as soluções adoptadas pelos restantes parceiros da 

união Europeia. 

Relativamente aos comentários sobre a questão da re-sintonia de canais em caso de 

desligamento da rede overlay, não é um problema, até porque com a implementação do 

Dividendo 2 a maioria da população terá de o fazer pois o canal 56 [750-758MHz] para 

                                                           

9
 http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21103/un-repetidor-de-marruecos-genera-interferencias-en-la-tdt-

de-vejer.html 
10

 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2115693/Hot-weather-causes-TV-sets-pick-FRENCH-channels.html 
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cobertura nacional, e está dentro da faixa dos 700MHz e terá de ser alterado, em mais detalhe 

ver o PONTO 3 –Os dividendos I e II. 

5.1.2 Manutenção da rede em overlay (no imediato) 

Questão 2: Concorda com as considerações efetuadas pelo ICP-ANACOM? Em 

caso negativo, justifique. Tem comentários adicionais a efetuar? 

R:  A resposta à questão de possível manutenção, no imediato, da rede em overlay é sim, até 

se tomar uma decisão sobre a solução definitiva. 

As razões para esta resposta são as que o próprio documento de consulta explicita e de certa 

forma na resposta do ponto anterior. 

Apesar das ineficiências no que respeita à utilização do espectro (dado que corresponde ao 

funcionamento de duas redes, em muitos locais completamente sobrepostas, para prestar o 

mesmo serviço), dentro das condicionantes do projecto de engenharia adoptado para o 

dimensionamento e planeamento da rede TDT em Portugal afigura-se como uma solução 

capaz prestar um serviço com qualidade. 

Esta solução tem ainda a vantagem de ser a menos disruptiva no imediato quanto ao impacto 

criado na população. 

Seria importante para fundamentar a vantagem da solução implementada, dados mais 

actualizados relativamente à percentagem (%) de população coberta, estimada para cada 

concelho, para comparar com os dados do site ANACOM11 do 1º semestre de 2012. Se as 

alterações fossem significativas, poder-se-ia ponderar a extensão desta solução para zonas que 

ficaram limitados a cobertura DTH. 

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

rede em overlay 

Questão 3: Concorda com as considerações efetuadas pelo ICP-ANACOM? Em 

caso negativo, justifique. Tem comentários adicionais a efetuar? 

R: A resposta à questão de eliminação dos três emissores do canal 56 co-localizados com os 

emissores da rede em overlay é sim sem antes efectuar testes preliminares  

De facto a existência da rede overlay vai no sentido contrário ao pretendido com a opção SFN, 

para optimização de espectro. A questão coloca-se ao nível do controlo das interferências. 

O canal 56 da rede SFN, é interferido e potencialmente interferidor noutros locais. 

O problema de má recepção ou mesmo ausência de imagem, tem origem em fenómenos de 

multi-percurso do sinal do próprio site e de interferência com sinais vindos de transmissores 

diferentes a distâncias superiores ao parametrizado pelo intervalo de guarda.  

Por esta razão a introdução de uma frequência limpa foi uma solução eficaz. 

                                                           

11
 ANACOM on line , Televisão Digital-> Cobertura TDT: 

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=344891&themeMenu=1#horizontalMenuArea. Acesso Janeiro 2013 

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=344891&themeMenu=1#horizontalMenuArea
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 No caso actual podem-se tomar uma de duas medidas.  

 Ou, na perspectiva de se reinvestir na rede SFN, aumentar a potência do canal 56 dios 

sites em causa, colocando em risco a qualidade de sinais em locais onde este 

transmissor passaria a ter ressurgências.  

 Ou adopta-se a sugestão desta questão ANACOM, eliminado a fonte interferidora que 

é o canal 56 e redireccionando todos os utilizadores para o novo canal Dada a extensa 

cobertura dos sites em causa, serviriam como sites umbrela, inclusive melhorando a 

cobertura noutros locais onde o canal 56 vindo destes locais está também ele a 

interferir. 

As implicações no público implicam uma remodelação da imagem da radiodifusão. De um 

modo geral alterações de fundo (desde que em número contido) para a melhoria do bem geral 

são bem recebidas pelo público, pois denotam preocupação e atenção ao utilizador final. No 

entanto terão de vir adicionadas de novas funcionalidades e de novos canais. A questão do 

número de canais é muito sensível ao público que comparando com realidades bem próximas 

se sente defraudado na oferta Nacional, Figura 11. 

Mais ainda a solução MFN poderia ser estendida a todo o país, alterando o paradigma de 

single para multi frequency network, como contemplado em duas das licenças revogadas. Mais 

detalhe ver PONTO 6 – A implementação da televisão digital em Portugal Continental. 

Os testes mencionados na resposta inicial têm a ver com a questão de o canal 56 a ser 

desligado, poder causar problemas em zonas onde está a contribuir como interferência 

positiva. Esses casos terão de ser avaliados. 

Mais uma vez a questão da sintonização para os novos canais, por parte da população que 

hoje sintoniza o canal 56 não é o maior problema, até porque com a implementação do 

Dividendo 2 a maioria da população terá de o fazer pois o canal 56 [750-758MHz] para 

cobertura nacional, e está dentro da faixa dos 700MHz e terá de ser alterado, em mais detalhe 

ver o PONTO 3 –Os dividendos I e II. 

5.1.4 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: Concorda com as considerações efetuadas pelo ICP-ANACOM? Em 

caso negativo, justifique. Tem comentários adicionais a efetuar? 

R: A resposta à questão da 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 é sim sem antes efectuar testes preliminares 

A evolução da arquitectura da rede DTT neste sentido, vai de encontro à rede MFN regional, 

que mesmo não usufruindo dos ganhos de sinal de interferência construtiva e optimização de 

espectro do SFN, é mais fácil para controlar as interferência, em detalhe no PONTO 5 – 

Técnicas de planeamento SFN e MFN.  
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Nesta implementação é de extrema importância garantir que os limites de cobertura dos 

canais 56 eliminados são completamente sobrepostos pelos sites mencionados. Os sites 

existentes perto do limite de cobertura dos sites em análise, poderão estar a servir zonas que 

estes sites não cobrirão. 

Assumindo que na sua maioria a TDT está colocalizada em torres com o equipamento da rede 

móvel do operador, não haverá grandes prejuízos nesse sentido. Todo o equipamento, as 

antenas, amplificadores, moduladores OFDM e relógios GPS, poderiam ser reutilizados em 

novos sites, noutros locais actualmente DTH para densificação e aumento da cobertura digital 

terrestre. Desta forma minorava-se a discriminação que existe ao acesso à radiodifusão de 

acesso livro, com custos bastante diferentes de investimento por parte do utilizador. 

A mesma implementação poderá ser efectuada no site Montejunto com uma outra frequência 

não contemplada na banda do dividendo II, à semelhança do canal 56, em mais detalhe ver o 

PONTO 3 –Os dividendos I e II 

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

Questão 5: Concorda com as considerações efetuadas pelo ICP-ANACOM? Em 

caso negativo, justifique. Tem comentários adicionais a efetuar? 

R:  A resposta à questão da Alteração da configuração para uma rede MFN é sim. 

De certa forma a questão é semelhante à anterior sendo claramente assumido o paradigma de 

radiodifusão multi frequências e o que isso implica. 

A questão da re-sintonização também já ocorreu por exemplo em Espanha, devido ao 

dividendo 112. 

Questão 6: Identifica alguma opção adicional que considere adequada e 

realizável? Indique os fundamentos de tal opção. 

R: A esta solução pode ser adicionada a implementação da norma DVB-T2, [46] que mantem a 

infra-estrutura e o planeamento de frequências. Poder-se-á ainda ganhar ao nível de cobertura 

em cerca de 30%, e melhoria das interferências devido a novos intervalos de guarda, [47]. No 

entanto a escolha desta opção implica novo equipamento do lado do utilizador do serviço, 

com necessidade de novas set up boxes. 

Utilizando as potencialidades de canal de retorno da norma DVB, sugere-se associar a rede 

móvel, quase universalizada com a rede universal que é a radiodifusão e potencializar a 

utilização de serviços de internet a zonas sem acesso. A utilização de um canal de retorno num 

sistema praticamente de acesso universal poderia tornar reais alguns dos requisitos e ensejos 

de se almejar um sistema universal de acesso à internet. A utilização das potencialidades da 

radiodifusão podem contribuir positivamente para alcançar o primeiro objectivo agenda 

Europeia 2020, [35], até 2013 de garantir cobertura de banda larga para pelo menos 95% da 

                                                           

12
 http://www.tuexperto.com/2012/06/05/tdt-otro-ajuste-de-antenas-que-pagaran-los-usuarios/ 
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população, assim como outros objectivos intermédios como aumentar os 41% de cidadãos que 

acedem a plataformas governamentais electrónicas13.  

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

futuro da rede de TDT associada ao MUX A? Fundamente por favor a sua 

resposta. 

R:  

A utilização de uma rede multifrequências, propicia a utilização da mesma de um modo 

nacional, mas também local ou regional. De facto existe a possibilidade técnica, e já houve 

concelhos que se manifestaram positivamente nesse sentido14, de introduzir canais temáticos 

da responsabilidade dos municípios, universidades, agentes do audiovisual, ou outros 

interessados. Dessa forma os conteúdos seriam difundidos, não ao nível nacional mas regional, 

para o seu público-alvo específico. 

Como mencionado no ponto anterior, tecnicamente abrem-se novas possibilidades com a 

introdução do DVB-T2, que teriam de ser ponderadas comos requisitos de novo equipamento 

receptor. 

Na realidade actual e aproveitando o número restrito de canais no MUX, poder-se-ia fazer a 

conversão de todos para alta definição (HD), como as entidades recomendam. 

Explorar os sistemas interactivos e serviços “on-demand” com experiências, inicialmente locais 

e controladas de modo a consolidar as opções a tomar no futuro e devolver à sociedade o 

estímulo pela nova tecnologia de televisão, que ficou seriamente defraudada com uma 

transição de levado custo e com pouca mais valia (do ponto de vista do utilizar) mantendo 

praticamente o número de canais e sem serviços adicionais. 

Como mencionado no ponto anterior, explorar a capacidade da norma adoptada para 

transporte de dados e acesso universal à internet. 

Sugere-se ainda a utilização de técnicas associadas ao DTH (DVB-S2) que no fundo utilizam a 

rede satélite como rede de transporte e localmente são distribuídas em DVB-T (multistream), 

evitando que existam diferenças no acesso à rede de sinal aberto por parte dos cidadãos: os 

que pagam menos e os que pagam mais. 

Mais ainda é de mencionar a diversificação das plataformas de recepção de DVB, por exemplo 

nos telemóveis, com a introdução da norma DVB-H, [48] 

Deveriam ser especificados pelo Regulador indicadores de desempenho (KPI´s key 

performance indicators) que deveriam ser reportados periodicamente, relativos a nível de 

sinal, qualidade do sinal rádio frequência, qualidade do sinal de vídeo, MER, BER e/ou outros 

indicadores a ponderar. 

                                                           

13
 Este e ouros indicadores relevantes de acesso à internet por parte de cidadãos Europeus, disponível on line em: 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/scoreboard. Acesso Janeiro 2013. 
14

 Workshop “A transição digital terrestre”, Universidade de Aveiro, 13 de Abril de 2012.  

http://ec.europa.eu/digital-agenda/scoreboard
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Mais ainda sugere-se, à semelhança da aferição da cobertura e qualidade da rede móvel, uma 

campanha ANACOM de medição aleatória nos mesmos indicadores passíveis de serem 

reportados ao Regulador. 
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