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Consulta pública sobre os cenários de evolução da rede 

de Televisão Digital Terrestre 

 

Ao abrigo do convite endereçado pelo Conselho de Administração do 

ICP-ANACOM a todos os eventuais interessados a participar na presente 

consulta, endereço, a título pessoal, o meu contributo para as 

questões em apreço, obedecendo à estrutura do documento em 

questão, pelo que irei responder às questões nelas apresentadas. 

 

1.  Eliminação da rede em overlay e operação exclusiva da rede SFN 

no canal 56  

Concordo com as considerações efetuadas. 

Esta opção iria significar o perpetuar das limitações já reconhecidas 

na solução técnica por que se optou inicialmente, acarretando ainda 

esforços desmesurados para a otimização da rede, com custos 

acrescidos e com resultados práticos de reduzido alcance.  

2.  Manutenção da rede em overlay  

Concordo com as considerações efetuadas. 

No entanto, entendo de muita relevância que na conceção da rede 

MFN, para além dos três emissores da Lousã, de Montejunto e do 

Monte da Virgem, venham a ser considerados mais emissores para a 

rede em overlay, nomeadamente o de Monsanto.  

É que os fenómenos de autointerferência também se verificam na 

região de Lisboa, nomeadamente quando as antenas recetoras estão 

localizadas a cotas elevadas.  

A minha experiencia pessoal, de quem se tem interessado por este 

assunto, é que algum trabalho tem sido feito pela PT no sentido de 

melhorar a rede, na medida em que o sinal TDT tem vindo a 

melhorar com o tempo, mas ainda assim, na região de Lisboa (em 

concreto zona de Belas-Queluz-Massamá) o sinal TDT persiste em ter 

problemas de estabilidade.   
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3.  Eliminação dos três emissores do cana l 56 co-localizados com os  

emissores da rede em overlay  

Concordando que, conforme referido no vosso documento, “esta 

alternativa é idêntica à anterior” parece-me que esta opção deve 

ser assumida como consequência óbvia da opção pela mesma, pelo 

absurdo que seria manter a emissão redundante do mesmo sinal em 

frequências diferentes, na mesma localização. 

Sendo assim, concordo genericamente com o teor do documento em 

apreciação. 

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  

Concordando genericamente como o teor da documento em apreço, 

parece-me que com esta alternativa se voltava a repetir, 

porventura, o mesmo erro que se cometeu aquando do arranque da 

TDT ao optar-se por uma configuração SFN, em detr imento de uma 

rede MFN, se bem que agora abrangendo áreas de menores 

dimensões. 

Com esta alternativa,  passava-se de uma SFN para todo o território 

continental, para uma rede que bem se poderia apelidar de “SFN 

híbrida fragmentada”, porquanto no território continental  seriam 

consideradas parcelas, dentro das quais se adotaria uma rede SFN 

parcelar, numa frequência diferente da utilizada no território 

envolvente. Seria de novo necessário proceder a ajustes na rede , 

sem que ficasse garantida a eliminação das designadas 

autointerferências. 

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

Concordo com o referido no documento do ICP-ANACOM. 

Esta opção corresponde a um alargamento da abrangência da 

alternativa anterior. Parece-me de mais dificuldade de 

concretização no terreno, quando comparada com a opção 

mencionada no ponto 5.1.2. Manutenção da rede em overlay (para 

mim a opção 5.1.3, sendo consequência da 5.1.2, estaria desde logo 

também implícita). 
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6.  Identificação de opção adicional que considero adequada e 

realizável e indicação dos fundamentos de tal opção.  

Não sendo propriamente uma nova opção, sou de parecer que será 

apropriado ter em conta uma nova alternativa de rede conjugando as 

alternativas 5.1.2 e 5.1.3 (“Manutenção da rede em overlay” e 

“Eliminação dos três emissores do cana l 56 co-localizados com os  

emissores da rede em overlay”) mas comtemplando mais alguns 

emissores para a futura rede por vós designada de rede em overlay, 

nomeadamente o emissor de Monsanto . 

Os fundamentos desta opção encontram-se no facto de os problemas 

de autointerferência identificados não ocorrerem apenas nas zonas 

servidas pelos três emissores da rede overlay já agora comtemplados 

a título provisório, mas sim em grande parte do território nacional.  

Assim sendo, esta nova rede em overlay, para além dos emissores 

SFN já instalados, deveria comtemplar uma outra rede de emissores 

utilizando frequências distintas e PAR mais elevadas e localizados 

em locais selecionados que permitam um maior alcance da emissão 

(poderiam ser instalados em alguns dos locais de onde se emitia o 

sinal da TV analógica). Será bom recordar que nesta configuração 

não haveria redundâncias, isto é, nos locais dos emissores da rede 

overlay não se emitiria na frequência SFN.  

7.  Alternativa que em minha opinião deve ser adotada para o futuro  

da rede de TDT associada ao MUX A e sua fundamentação  

A opção que mencionei no ponto 6 (que mais não é do que uma 

versão mais abrangente das alternativas consideradas nos pontos 

5.1.2 e 5.1.3 do documento do ICP-ANACOM) parece-me ser aquela 

que melhor se adequa à implantação de uma rede TDT de qualidade 

em Portugal.  

Esta opção seria deveras vantajosa, pelos ganhos de qualidade de 

emissão do sinal que se iriam obter. A título de exemplo, pode citar -

se a perceção que se tem na zona de fronteira com Espanha onde se 

recebe com ótimo sinal as emissões TDT do país vizinho, por em 

Espanha se ter optado por uma solução em que estão comtemplados 

emissores que util izam PAR mais elevadas e localizados em locais de 
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elevada altitude e que por isso mesmo conseguem que o sinal 

emitido chegue em perfeitas condições a mais longas distâncias.  Cito 

a título de exemplo o  emissor de Peña de Francia/Salamanca  que 

permite a muitos lares do distrito da Guarda ver com qualidade e em 

perfeitas condições a TDT espanhola, enquanto que para se ver a 

TDT portuguesa é necessário adquirir um Kit satélite DTH. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Belas, 21 de Janeiro de 2013 


