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Assunto: Comentário acerca do projeto de decisão “Definição das obrigações de 

cobertura terrestre e alteração do DUF TDT (MUX A)”.     

 

Requerente: ANACOM. 

 

I. Introdução:  

 

1. A 4 de Julho de 2014, publicou a ANACOM o “Relatório de audiência prévia e 

consulta sobre o projeto de decisão relativo à definição das obrigações de cobertura 

terrestre a incluir no DUF TDT (MUX A)”. 

 

Isso quer dizer que, naturalmente, na resposta à presente consulta, deveremos ter em 

consideração ainda os contributos dados por esta Associação naquela data e que 

mereceram, entretanto, resposta da ANACOM. 

 

2. Sumariamente, o que consta deste projeto de decisão (as matérias sobre as quais 

nos podemos eventualmente pronunciar) é a alteração do DUF ICP-ANACOM nº 

6/2008 (o atual direito de utilização de frequências que foi atribuído ao MEO). 

 

 

II. Comentários:  

 

1.1. Integrar definitivamente, para a transmissão das emissões TDT por acesso livre 

não condicionado (MUX A), os canais 40, 45, 47 e 48 (atualmente a operar com licença 

temporária).  

 

Antes de mais, note-se que os canais 42, 46 e 49, já passaram de temporários a 

definitivos (integrados na DUF).  

 

Nada temos a opor em relação à introdução destes canais de frequência adicionais na 

respetiva DUF, visto que 7 anos após a atribuição do Direito de Utilização de 
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Frequências, 5 anos após o inicio das emissões e 3 anos após o switch off definitivo do 

sinal analógico, é admitido pelo regulador que o sinal continua instável e sem oferecer 

ainda a qualidade necessária e expectável de um serviço de televisão de acesso 

gratuito e universal.  

 

Logo a introdução dos canais com vista ao estabelecimento de uma rede MFN de 

âmbito nacional é uma necessidade efetiva e urgente. Assinalamos no entanto a 

crescente afetação de espectro rádio elétrico ao longo de todo este processo, cujo uso 

exatamente se propunha otimizar e racionalizar enquanto bem público e finito. Não é, 

no entanto, referido em ponto algum deste documento ou anteriores, o custo 

adicional que isso deveria representar par a MEO, entidade incapaz de implementar a 

solução preconizada e assumida nas condições inicialmente atribuídas. Esta linha de 

atuação: atribuir recursos sem contrapartida financeira é preocupante em sede de 

uma adequada gestão de recursos do estado.  

 

2.O DUF ICP-ANACOM n.º 6/2008 fica sujeito às seguintes condições que dele fazem 

parte integrante: 

2.1. No território continental, a MEO fic sujeita ao cumprimento das obrigações de 

cobertura populacional, por via terrestre, por concelho, fixadas na tabela constante do 

anexo 2 à presente deliberação;  

 

Tal como referimos aquando da primeira consulta, nada temos a apontar à definição 

de unidade administrativa de referência (concelho), dados os constrangimentos e falta 

de operacionalidade de outra opção (freguesia) apontada.  

 

Não podemos, no entanto, deixar de ser contra ao facto de, aparentemente, critérios 

economicistas se sobreporem aos interesses dos utilizadores, que fruto da reduzida 

população e baixa densidade populacional dos seus concelhos se vêm arredados da 

possibilidade de optar por uma cobertura terrestre (com inerentes custos financeiros e 

burocráticos acrescidos ao optar pela solução alternativa de acesso via DTH). Neste 

ponto, é revelador que se tome por adequado, a existência de concelhos com 

cobertura terrestre inferior a 40%, e mesmo 20%.  
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No total estamos a falar de 12 concelhos com uma percentagem de cobertura 

terrestre abaixo dos 50%, praticamente todos localizados no interior do pais e com 

uma baixa densidade populacional. 

 

 

 

Não obstante não dispormos de informação completa sobre o número de kits DTH por 

concelho, mas conhecendo o que foi publicamente anunciado, nomeadamente que os 

recursos financeiros alocados a este tipo de instalações por parte do incumbente se 

encontram amplamente subaproveitados, sugerimos a realização de ações focadas nos 

concelhos com menor taxa de cobertura no sentido de minorar as assimetrias 

nacionais amplamente visíveis no anexo 1 do documento.  
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2.2. A MEO fica obrigada a garantir um grau de disponibilidade do serviço na receção 

de 99% do tempo, sendo que, para avaliação da qualidade de receção aplicar-se-áa 

Rec. ITU-R BT.1735-3 e suas revisões futuras, considerando-se que sempre que uma 

sonda sinalize, num dado local de instalação, valores do parâmetro Modulation Error 

Rate (MER) inferiores à relação sinal-ruído definida para a configuração da rede 

adotada (17,1 dB para um canal de Rice), ou um nível de qualidade inferior a Q3, por 

mais de 3,65 dias (87h e 36m), seguidos ou intercalados, durante o período de um ano, 

esse local não terá cobertura terrestre;      

 

Perante o cenário de inquestionável urgência que levou á emissão de uma licença 

temporária em Maio de 2012, entendeu a ANACOM permitir uma implementação tão 

imediata quanto possível, de uma proposta de solução apresentada pela PTC.  

 

Esta decisão não desonerava a PTC de proceder à contínua otimização da rede já 

instalada. A licença temporária de utilização de frequências foi renovada e 

posteriormente tornada definitiva, como melhor forma de salvaguardar os utilizadores 

dos problemas existentes. A solução não contemplava distinção de melhor ou pior 

funcionamento face a condições atmosféricas, era para funcionar e responder às 

condições que a tornaram necessária. 

 

Assim, entendemos que: 

 

 A percentagem apontada é demasiado elevada: equivale a aceitar como normal 

(considerando a medição em 2 dias), que durante 3h num dia  (será o 

equivalente ao funcionamento de uma tv das 20h ás 23h), possam existir 

interrupções/congelamento de imagem de 10 segundos a cada minuto. Isto 

poderia suceder a cada dois dias. 

 

 Ao optar por um determinado valor, deverá existir complementarmente um 

critério muito mais restritivo que impeça que a quebra de serviço se possa 

repetir sucessiva e indefinidamente, embora respeitando a unidade de x% de 

indisponibilidade por intervalo de tempo. Não será admissível, ou sequer 
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possível de rotular de qualidade, um serviço que semana após semana revele o 

comportamento do acima descrito, embora o mesmo esteja, de facto, dentro 

dos parâmetros ora propostos. 

 

Mais do que reservar-se o direito de publicar relatórios de aferição da qualidade de 

serviço disponibilizada, deveria a ANACOM, desde já, comprometer-se com a periódica 

publicação dos resultados desta monitorização.  

 

Com a operacionalização da rede fixa de monitorização, a disponibilização da 

informação e medidas corretivas exercidas face á mesma é de importância primordial 

na transparência de atuação nesta área. Algo que atualmente apresenta um 

visibilidade extraordinariamente reduzida, pois esta informação está vertida em 

documentação avulsa e não agregada a nível nacional. 

 

2.3. Sempre que os meios de aferição dos níveis de qualidade de serviço demonstrem 

que não se encontra cumprida a obrigação de cobertura da população nas 

percentagens definidas no anexo 2 à presente deliberação, sem prejuízo de eventual 

processo de contraordenação, a ANACOM notifica a MEO desse facto, tendo esta 

empresa até 20 dias úteis para se pronunciar sobre os factos e para comunicar a esta 

Autoridade a solução a implementar, e ainda uma proposta relativa à prestação de 

informação adequada aos utilizadores finais potencialmente afetados, bem como os 

prazos considerados necessários para tais diligências, que a ANACOM pode alterar, se 

os considerar excessivos.      

 

Pelo que é exposto no presente projeto de decisão, esta monitorização por parte do 

regulador vai ser feita somente através da rede de sondas que estão em operação. 

 

Recorrendo apenas e somente às sondas não é de todo possível avaliar a % de 

cobertura dos diferentes concelhos. Ou seja, o regulador vai-se limitar a verificar se 

nos pontos onde estão colocadas as sondas, a taxa de disponibilidade do sinal cumpre 

com a meta dos 99%.  
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Sendo esta a estratégia, é bastante provável que, em inúmeras situações, a 

percentagem de cobertura efetiva nos diferentes concelhos desça abaixo do 

estipulado sem que o regulador o possa monitorizar.  

 

É ainda referido que irão ser seguidas as recomendações da ITU para fazer esta 

monitorização, o que, tratando-se de uma verificação de % de cobertura numa 

determinada região, não corresponde de todo à verdade. Tratam-se somente de 

medições pontuais (apenas válidas para o local onde está colocada a sonda). 

 

2.6. No contexto de solução a implementar, nos termos dos números anteriores, a 

MEO fica obrigada a atualizar e manter atualizada a informação no site da TDT 

(http://tdt.telecom.pt), respeitante à indicação do emissor best-server, bem como a 

assegurar a informação a todos os utilizadores finais potencialmente afetados, de 

acordo com a proposta comunicada e sujeita a validação da ANACOM, assumindo 

integralmente os encargos adicionais em que aqueles vierem a incorrer, 

nomeadamente na reorientação das antenas de receção, sintonização do recetor TDT 

e/ou substituição/sintonização de amplificador.      

 

A remissão para o site oficial como fonte primária de informação neste processo é 

compreensivel, sendo no entanto assinalável a cristalização da referida fonte, senão 

vejamos: 

 

Só por incúria do incumbente ou falta de fiscalização adequada por parte do regulador 

se podem entender estas referências quanto aos canais radioelétricos actualmente 

disponiveis.  

 

http://tdt.telecom.pt/
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É questionável o alcance deste ponto da deliberação quando analisada a evolução do 

referido site e informação nele prestada. 

 

Salientamos ainda que, além da opção do canal internet como fonte primária de 

informação para este tipo de informação, devem ser previstos outros meios, 

nomeadamente uma linha telefónica de apoio e acções de contato directo com os 

utilizadores das regiões mais afectadas.  

 

Este processo de transição demonstra que a internet não é um meio disponível e 

acessível á generalidade da população, existindo ainda grupos populacionais com 

manifestas dificuldades nesta área que vêem os seus direitos diminuídos ao optar por 

este tipo de canal de informação. 

 

 


