
Caríssimos,

Decidi  participar  nesta  consulta  pública  com  base  na  minha  experiência  prática  como
utilizador da TDT e numa tentativa de apresentar algumas considerações que espero que sejam
relevantes. Não sou atualmente engenheiro de telecomunicações, mas sou estudante de engenharia,
pelo  que  apresento  os  meus  pensamentos  como  exercício  de  cidadania:  no  pior  caso,  serão
ignorados  como  irrelevantes  pelo  regulador  na  especialidade,  o  que  não  deverá  causar  grande
estrago, no melhor caso, contribuirão para a melhoria do serviço em geral, que é de facto a minha
intenção.

Parece-me francamente positivo o estabelecimento de uma margem de erro para a cobertura.
Com uma análise rápida do mapa de cobertura no site oficial podemos encontrar em várias zonas
rurais, incluindo a minha, uma cobertura esparsa, caracterizada por pequenos aglomerados de área
coberta com poucos m² rodeados por várias zonas não cobertas. Como a ICP-Anacom indica que os
modelos usados no mapa de cobertura não tem em consideração a margem de erro, é natural que
certas  zonas  se  assumam cobertas  quando não se considera  adequadamente  a  variabilidade das
condições de receção. 

Ao  indicar  que  «sempre  que  os  meios  de  aferição  dos  níveis  de  qualidade  de  serviço
demonstrem que, tendo em conta a margem estatística do erro respetiva, não se encontra assegurada
a cobertura da população [a entidade reguladora toma medidas]», noto que o verbo “assegurar”
indica claramente que se existir uma medição adequada tendo em conta a margem de erro em que o
intervalo inclua uma população menor que a população a cobrir, que essa cobertura não está por
definição assegurada. Se não for essa a intenção do regulador, talvez o ICP-Anacom queira tornar
claro este ponto para que se explicite o pretendido nesta frase.

Exemplo, seja PopCob = 10.000 e o resultado dos meios de aferição 9.990, nesse caso, a
população não estará coberta, pois em circunstâncias menos favoráveis admite-se pela margem de
erro que a medição está a sobrestimar a população coberta e que de facto só se garante cobertura a
9.940 pessoas. Em última análise, para uma PopCob = 10.000, o resultado dos meios de aferição
deve ser superior a 10.050, sempre que esse número seja inferior à população do território.

A ICP-Anacom emitiu um esclarecimento que o nível de serviço do DUF de 99,9906% não
se refere à disponibilidade do serviço na receção, mas sim na emissão do sinal. De facto, ao não
definir qualquer nível de serviço na receção, a cobertura TDT não era assegurada adequadamente à
população até agora. O nível de serviço na receção proposto na nova deliberação de 99% é muito
menos ambicioso que os 99,9906%.

 Ainda que seja possível limitar a indisponibilidade do serviço a intervalos de tempo mais
curtos devido a restrições colocadas para locais cobertos quando o período de indisponibilidade é
superior  a cem minutos no verão e trinta minutos no inverno,  grande parte  dos problemas que
verifico devem-se a curtas interrupções de desvanecimento lento (da ordem dos segundos) que são
recorrentes  o  suficiente  para  estragar  a  experiência  do  utilizador,  interrompendo  a  transmissão
aleatoriamente. 

Assim, considero que se deve aplicar critérios mais restritos que definam o número máximo
de interrupções na receção do sinal, para além do tempo máximo total. A título de exemplo, no
inverno, sugere-se na deliberação a implementação de um limite de trinta minutos de interrupção
por cada dois dias, o que equivale a mil e oitocentos segundos nesse mesmo período. Tendo em
conta que estes trinta minutos podem ser seguidos ou intercalados, considerando interrupções do
sinal de dois segundos, poderão surgir até novecentas falhas neste período de dois dias, ou seja,
dezanove falhas por hora, ou uma falha a cada três minutos, o que torna a experiência do utilizador



consideravelmente má (valores aproximados). Curiosamente, apesar da menção do desvanecimento
lento para o estabelecimento da margem de erro  na cobertura,  os  critérios  de  nível  de serviço
sugeridos na deliberação não me parece que contemplem adequadamente o problema.

Uma  especificação  adequada  deste  critério  seria  um  valor  máximo  para  a  média  de
interrupções de sinal na receção por hora, no período de observação. Em toda a probabilidade, esta
métrica é mensurável, de tal forma a que até o utilizador comum poderá contabilizar estas falhas
simplesmente tomando a média do número de vezes que a sua transmissão sofre problemas no
período de uma hora.


