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From: Ricardo Avó
Sent: quinta-feira, 31 de Janeiro de 2013 22:49
To: evolucao.tdt@anacom.pt
Subject: Consulta pública sobre os cenários de evolução da rede de Televisão Digital Terrestre

Venho por este meio participar na consulta pública sobre os cenários de evolução da rede de Televisão 
Digital Terrestre. 
 
Questão 1: 
Concordo com as considerações efectuadas. 
A rede SFN tal qual está actualmente não cumpre com os valores de disponibilidade desejados ao longo de 
todo o ano. Como tal não deverá ser a solução definitiva escolhida. 
A única solução para manter a rede SFN seria aumentar muito mais o número de emissores em operação, 
por forma a garantir que o sinal recebido terá uma potencia tal que conseguiria resistir às auto-
interferências. Esta solução irá tornar toda a rede TDT muito mais cara, principalmente se mais multiplexers 
forem licenciados no futuro. 
 
Questão 2: 
Concordo com as considerações efectuadas. 
Não resolve os problemas de auto-interferência sentidos noutras zonas do país. 
 
Questão 3: 
Concordo com as considerações efectuadas, apesar de achar que as auto-interferências poderão chegar de 
outros emissores. 
A título de exemplo é comum receber-se emissões a grandes distâncias em Faro, de emissores estrangeiros 
sem sequer estar em "linha de vista" com os mesmos. Por exemplo: emissor espanhol de Punta Umbria 
(Huelva), emissor espanhol de Jerez de la Frontera e mesmo de Marrocos, felizmente devido aos acordos 
entre os países as frequências usadas pelos emissores em questão não se sobrepõem com a TDT portuguesa.
Não resolve os problemas de auto-interferência sentidos noutras zonas do país. 
 
Questão 4: 
Concordo com as considerações efectuadas. 
Não resolve os problemas de auto-interferência sentidos noutras zonas do país. 
 
Questão 5: 
Concordo com as considerações efectuadas. 
 
Questão 6: 
A opção apresentada em 5.1.5 é adequada. 
 
Questão 7: 
A melhor opção a longo termo passa sem dúvida nenhuma pela conversão da rede SFN, para uma rede 
MFN. 
Deverão ser utilizados como emissores principais os antigos postos emissores analógicos. Todos os 
emissores extra necessários para cobrir zonas sombra deverão reutilizar a frequência do emissor principal. 
Ou seja, utilizar redes SFN a uma escala muito inferior à actual. 
 
Mas mais importante que a alternativa a escolher, a ANACOM terá que garantir que existem utilizadores 
suficientes para justificar a própria emissão de Televisão Digital por radio difusão. Os problemas 
verificados com a rede da TDT sempre existiram, mas visto que não foi dada nenhuma vantagem aos 
espectadores para efectuarem uma migração atempada do serviço analógico para a TDT, as deficiências 
ficaram escondidas. Leia-se, fazer períodos de simulcast, por fazer, tem um interesse muito reduzido. 
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A ANACOM deverá tomar uma posição publica, recomendando à tutela, a necessidade de aumentar a 
atractividade dos conteúdos disponibilizados no serviço da TDT. Devendo portanto promover o 
licenciamento de mais multiplexers, de acesso livre, e requerer a liberalização do licenciamento para a 
emissão de canais em sinal aberto, tendo como objectivo facilitar a emissão de novos canais, por exemplo 
de cariz temática. Em conjunto com os operadores actuais, ou tendo em conta a incapacidade dos mesmos 
gerirem o "Canal HD", abrindo o mercado a outros operadores. O licenciamento de multiplexers extra e a 
emissão de mais conteúdos deverá ser visto como uma potencial fonte de receitas. Principalmente os 
multiplexers, de que serve ter o espectro sem utilização? 
Porque não iniciar o licenciamento de multiplexers distritais (ou associados às áreas de MFN) por forma a 
estimular que mais empresas emissoras entrem no mercado? 
 
A ANACOM, e se necessário, em conjunto com a Autoridade da Concorrência, deverá reavaliar o papel da 
empresa Portugal Telecom (PT) como gestora da rede de TDT. 
Se na altura do concurso para o multiplexer A foram tidos em conta critérios de quota de mercado no 
negócio da televisão paga, seria mais que espectável que em virtude da PT ter aumentado o seu peso nesse 
negócio, fosse reavaliado o seu papel na TDT. É importante também analisar as relações entre o operador de 
TV paga PT e os operadores de TV em sinal aberto (RTP, SIC e TVI). Com a PT, e outros operadores de 
TV paga, a pagarem aos detentores de canais em sinal aberto pela produção de canais de acesso restrito, 
estarão estes em liberdade (financeira) de poder de manifestar o seu interesse em emitir mais conteúdos em 
sinal aberto? Estarão a ser condicionados pelos operadores pagos? 
 
Mais, como é possível uma empresa como a PT, com todo o seu capital humano qualificado, vir agora 
alegar que não consegue resolver o problema associado à propagação excessiva em períodos de temperatura 
elevadas? No momento da candidatura à construção da rede TDT o problema já era conhecido. 
 
Tendo em conta que a opção de transformar a rede em MFN irá obrigar, a que uma grande quantidade de 
receptores necessitem de ser resintonizados. Torna-se imprescindível compensar os telespectadores pelo seu 
transtorno. Os mesmos telespectadores que ainda estão em dívida com o switch off analógico. A ANACOM 
deverá enveredar todos os esforços possíveis, fazendo publica a sua posição, por forma a aumentar a 
atractividade do serviço TDT. Estimulando o surgimento de novos canais. Colocando estes novos canais em 
exclusivo nas novas frequências, criando assim um motivo positivo para efectuar a resintonia do 
equipamento. 
 
 
Cumprimentos, 
 
Ricardo Avó 


