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From:
Sent: domingo, 27 de Abril de 2014 14:33
To: futuro.tdt@anacom.pt
Subject: Consulta Pública TDT - Contributo

Exmº.s Srs., 
 
Venho por este meio proceder ao meu contributo para esta consulta pública da TDT na sequência do 
referenciado pelo ICP-ANACOM e pela ERC, com a minha visão sobre aquele que deve ser o futuro da 
TDT, que desde já passo a planificar, ponto-a-ponto, partindo da base documental fornecida pelo ICP-
ANACOM: 

1. É do meu entender que o Multiplexer A, com a capacidade remanescente indicada no documento, 
deve ser ocupado não só por um 5º serviço de programas, seja ele generalista ou temático, mas deve 
também ser ocupado por dois outros tipos de serviço de programas: um serviço de programas 
televisivo, de cariz regional, e um serviço de programas radiofónico, de cariz nacional e regional. 

2. Relativamente ao serviço de programas televisivo de cariz regional, a emissão deste tipo de serviço 
de programas dará mais expressão às regiões nas quais os diferentes serviços de programas estão 
inseridos, quase não concorrendo com o mercado publicitário dos canais generalistas de âmbito 
nacional atualmente existentes (RTP1, SIC, TVI) ou que possam vir a existir (5º canal), permitindo 
portanto alargar o "bolo" do mercado publicitário no seu todo, dado que o enfoque é regional e, 
portanto, muito distinto. 

3. É também do meu entender que a emissão deste tipo de serviços de programas deva ser restrito 
exclusivamente às regiões para as quais os diferentes serviços de programas se inserem, através de 
afetação aos emissores correspondentes do respetivo sinal, seja esta afetação feita a nível local ou 
nacional pela PTC. Exemplo: a Setúbal TV, sendo de cariz distrital, teria o seu serviço de programas 
afeto ao canal 56 do Multiplexer A exclusivamente para os emissores TDT da Península de Setúbal, 
entre a cidade de Setúbal e a cidade de Almada, inclusive.  

4. Relativamente ao serviço de programas radiofónico, dada a ampla difusão da TDT por todo o 
território nacional, permitiria uma comodidade adicional na recepção ao ser possível, na própria 
televisão, aceder aos canais de rádio disponíveis. Não interfere também com quaisquer outras 
vertentes do mercado publicitário, ampliando a audiência e revenues potenciais, sendo portanto do 
interesse dos diferentes operadores que atualmente operam em frequência modulada. 

5. À emissão de serviços de programas radiofónicos nacionais e regionais aplica-se a mesma lógica dos 
serviços de programas televisivos nacionais e regionais supracitados ao nível da abrangência do sinal 
de emissão.  

6. Entendo que, por se tratar de serviço público de rádio e televisão, o grupo RTP poderia, desde logo, 
colocar as rádios Antena 1, Antena 2 e Antena 3  - pelo menos - na TDT. Pelo facto de serem do 
mesmo grupo, creio que o grupo Media Capital (TVI) poderia também colocar a Rádio Comercial, 
M80, Cidade FM, Smooth FM e Star FM, sendo no entanto a inclusão da Vodafone FM algo mais 
complicado dado que não só passa pela aceitação negocial, interna, do grupo, como é questionável a 
sua emissão na TDT pelo cariz alternativo - logo menos rentável - que possui. 

7. Relativamente aos serviços de programas radiofónicos regionais, estes dependeriam essencialmente 
da viabilidade de utilização da mesma licença de emissão em rádio FM para a TDT e do respetivo 
entender por parte da ERC e ICP-ANACOM, bem como do interesse das próprias rádios em emitir 
nessa plataforma. 

8. Relativamente às questões relacionadas com as bitrates, é do meu entender que o 5º canal de 
televisão deva ter uma utilização de espectro semelhante aos diferentes canais generalistas. Já os 
canais regionais, porque específicos e direcionados às comunidades, deveriam ser considerados 
serviços de programas de interesse regional, tendo débitos semelhantes ao Canal Parlamento (1,928 
Mbit/s). Quanto aos serviços de programas radiofónicos, nacionais e regionais, será suficiente uma 
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utilização de espectro de 128 Kbps em codec AAC-HE por cada serviço de programas radiofónico, 
aproveitando da compatibilidade e maior eficiência do codec utilizado na TDT e da base instalada de 
aparelhos já existente e oferecendo elevada qualidade em emissões rádio. 

9. A afetação plena destas sugestões esgotaria a capacidade disponível do Multiplexer A ou deixá-la-ia 
perto do seu limite, aproveitando os recursos disponíveis em pleno e proporcionando valor 
acrescentado. A uma média de 2,5 Mbps por serviço de programas atual (RTP1, RTP2, SIC, TVI), e 
considerando desde já a existência de um 5º canal com o mesmo débito, do Canal Parlamento ao 
débito atual, de 1 serviço de programas televisivo regional com o débito do Canal Parlamento, de 1 
serviço de programas radiofónico regional e de todas as rádios acima referidas do grupo RTP e 
Media Capital aos débitos supra indicados, a capacidade utilizada seria de 17.508 Mbit/s. 

10. Com a capacidade utilizada, haveria espaço suficiente para 1 outro canal em definição standard com 
débito ligeiramente menor face ao Canal Parlamento (1.900 Mbit/s e não 1.928 Mbit/s dado que 
ultrapassaria a capacidade disponível no Multiplexer A, de 19.41 Mbit/s) ou 14 canais de rádio com 
o mesmo débito dos demais. 

Relativamente à introdução de novos multiplexers na TDT: 

1. É do meu entender que devem existir pelo menos 3 novos multiplexers. No segundo (Multiplexer B), 
penso que devem constar os canais temáticos que a RTP demonstrou interesse em colocar na TDT 
(RTP Informação e RTP Memória), com débitos semelhantes ao Canal Parlamento dado se tratarem 
de canais temáticos de interesse e serviço público, à semelhança do Canal Parlamento, logo de 
menor audiência. Devem igualmente constar os três canais generalistas de acesso livre em alta 
definição (RTP1, SIC, TVI), com débitos de 5,384 Mbit/s por cada serviço de programas generalista 
em alta definição.  

2. Para ser possível esta utilização do Mux B, este deve ter idealmente pelo menos 20.60 Mbit/s de 
capacidade, dado que os três serviços generalistas em HD e os dois canais temáticos totalizam 
20.008 Mbit/s, às bitrates atualmente definidas para os canais HD e às bitrates que especifiquei para 
os canais temáticos da RTP. Em alternativa, pressupondo um multiplexer de capacidade semelhante 
ao Multiplexer A, devem as bitrates dos canais HD serem reduzidas para 4.5 Mbit/s (incluindo vídeo 
e áudio) por cada canal, de modo a que, com os dois canais temáticos da RTP, haja espaço suficiente 
para acomodar todos os serviços de programas. 

3. O terceiro multiplexer (Multiplexer C) deve, em minha opinião, ter canais de acesso livre 
condicionado. Com exceção do Euronews (de sinal aberto), que em minha opinião deve constar, e de 
1 outro canal temático para o operador do 5º canal caso este o pretenda, e dado que os operadores 
Impresa e Media Capital não mostraram abertura a ter canais temáticos na TDT, julgo que deve ser 
aberto concurso para a concessão de espectro para um operador privado de televisão por cabo já 
atualmente existente (Zon, Meo, Cabovisão, Vodafone) ou outro operador que pretenda concorrer.  

4. Em alternativa, poderão os próprios canais interessados concorrer, podendo estes optar por emitir em 
sinal aberto ou em acesso livre condicionado, consoante pretendam, estando a disponibilidade 
reservada à capacidade disponível do mux, embora com o mesmo débito do Canal Parlamento. 

5. Dando-se obviamente primazia aos operadores já existentes (caso se opte por esse modus operandi), 
o espectro deve ser utilizado exclusivamente para canais em SD, num total de 7 (com Euronews e o 
canal temático do 5º canal) a 9 (sem Euronews nem canal temático proveniente do 5º canal), com 
bitrates de 1.928 Mbit/s dado se tratarem de serviços de programas temáticos secundários de acesso 
condicionado. O operador vencedor fará, depois, a estruturação do plano de preços para os serviços 
de programas televisivos existentes na TDT, tendo que ter obrigatoriamente na sua oferta pelo 
menos 4 canais portugueses que não sejam dos grupos Impresa ou Media Capital, mantendo-se 
assim o objetivo da maior diversidade em língua portuguesa na TDT. 

6. Neste multiplexer, deve ainda constar pelo menos 1 serviço de programas de acesso livre não 
condicionado do operador vencedor (caso seja esse o modus operandi adotado) que servirá como 
showcase dos canais televisivos disponíveis na oferta da TDT em acesso condicionado que o 
operador oferece, com bitrate de 1.928 Mbit/s. 
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Relativamente à rede utilizada, penso que por uma questão de maior simplicidade e eficácia, deve ser 
mantida a lógica de rede SFN para os muxes, embora deva ocorrer um melhor posicionamento dos canais 
evitando interferências com 4G ou Espanha. O Mux A manterá a concessão de rede feita à PTC, podendo o 
Mux B ou C ser concessionado também caso assim se entenda por bem fazer, seja à PTC ou a outro 
operador. No Mux C no entanto, dado que a PTC impugnou o concurso da TDT paga, sugiro que seja 
proibida de concorrer a um novo concurso de concessão de rede feito para este mux. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
Tiago Filipe Pereira 
 
 


