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From: Mário Rui Santos 
Sent: sexta-feira, 1 de Fevereiro de 2013 23:59
To: evolucao.tdt@anacom.pt
Cc: 'Jose Ferreira'
Subject: Consulta pública sobre os cenários de evolução da rede de,Televisão Digital Terrestre

Exmos Srs, 
 
Venho por este meio exprimir a posição da Wavecom SA, sobre a consulta em causa: 
 
• Cenários: 1, 2 e 3: A Wavecom concorda com as considerações efectuadas pelo 
ICP-ANACOM, o que se traduz genericamente na opinião que nenhum destes cenários é uma boa solução.
 
• Cenário 4: A Wavecom concorda em parte com as considerações do ICP-ANACOM, ressalvando a 
fragilidade de esse cenário não ter em conta a faixa costeira no Sul do país, que sofrem de fenómenos de 
ducting causadores de interferência (por emissões bastante distantes). 
 
• Cenário 5: A Wavecom concorda plenamente com as considerações do ICP-ANACOM e considera ser 
este cenário o ideal para a rede TDT Portuguesa. Uma reorganização do espectro atribuido a serviços DVB-
T e DVB-H, deve ser feita, contemplando: 
- a possibilidade de ao nível local (freguesias) ser possivel instalar repetidores de baixa potência para 
servirem áreas que obrigam a coberturas locais. Eventualmente a reserva de algum espectro para esta 
aplicação será a melhor forma e a utilização de polarização vertical pode adicionar 20dB de isolamento, 
possibilitando no limite a implementação de repetidores, que repetem o MUX da zona, mas para uma 
polarização ortogonal. Do ponto de vista legal devem ser garantidos os mecanismos para a legalidade da 
implementação destes repetidores por outras entidades que não a PTC. O processo deve ser acompanhado 
de mecanismos de certificação, por uma entidade isenta e com know-how e capacidade de teste e medida: 
ICP-ANACOM, Instituto de Telecomunicações (laboratório associado do estado para as 
telecomunicações,...) 
- uma atenção redobrada ao planeamento de utilização do espectro para minimizar interferência com 
serviços tais com o LTE e outras redes 
- incentivos com conteúdos adicionais, nomedamente tirando partido dos conteúdos RTP/RDP, para 
ocupação dos MUXs de uma forma mais eficiente e resultando num pacote mais atractivo, tendo a noção 
que o serviço universal é um serviço social 
 
Com os meus melhores cumprimentos, 

--  
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