
Transição da tecnologia analógica para a tecnologia digital na televisão 

terrestre porquê?

Um recurso público escasso impõe que a sua utilização seja cada vez mais

eficiente.

Neste âmbito em 2005 a Comissão Europeia propôs proceder-se à

cessação das emissões analógicas em 2012:

• Dada a saturação do espectro que se verificava com a utilização da

tecnologia analógica

• Disponibilidade de tecnologia digital (DVB-T) com elevados ganhos de

eficiência e também de qualidade do serviço.

• Adicionalmente a TDT apresenta vantagens, como uma melhor qualidade

de som e imagem, o acesso a um EPG e a possibilidade de aceder a

funcionalidades como a gravação digital instantânea, neste último, em

função do tipo de equipamento utilizado para a recepção do serviço.



Em 2008, foi atribuído à PT Comunicações, S.A. (PTC) um título habilitante 

para a operação do serviço de radiodifusão televisiva digital terrestre:

• Cobertura de âmbito nacional – MUX A. 

• O serviço está disponível desde Abril de 2009

• Actualmente a rede possui uma cobertura de cerca de 83% da 

população. 

• Ficará disponível a toda a população até final de 2010, com a 

conclusão da implementação da rede.



• A Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2009, publicada em Diário
da República a 17 de Março, determina que o fecho das emissões
analógicas terrestres de televisão deva ocorrer até 26 de Abril de 2012.

• O ICP-ANACOM promoveu entretanto, já em 2010, uma consulta pública
sobre o projecto de plano detalhado de cessação das emissões
analógicas terrestres.

• A transição irá passar por fases em diferentes zonas do território,
iniciando-se com a cessação das emissões analógicas nalgumas Zonas
Piloto já em 2011 e terminando a 26 de Abril de 2012.



1.ª Fase – Dia 12 de Janeiro de 2012 

Faixa litoral do território continental 

Emissores e retransmissores que asseguram

sensivelmente a cobertura da faixa litoral do território

continental assinalada na figura, exceptuando, no

entanto, os emissores do Monte da Virgem,

Montejunto, Marão e da Lousã, que não podem ser

desligados pois cobrem áreas e alimentam

retransmissores que estão fora desta zona litoral.

Serão desligados em primeiro lugar e no dia 12 de

Janeiro, os emissores que não alimentam qualquer

retransmissor instalado fora desta zona, e nos 7 dias

posteriores serão desligados os retransmissores

alimentados pelos emissores que foram desligados

Calendário cessação das emissões analógicas terrestres de 

televisão 



2.ª Fase – Dia 22 de Março de 2012

Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira

Serão desligados em primeiro lugar e no dia 22 de Março os 5 emissores dos Açores e o

emissor da Madeira. Na Região Autónoma dos Açores e uma vez que os

retransmissores estão espalhados por oito ilhas, estes deverão ser desligados nos 15

dias posteriores, sendo que na Madeira os retransmissores deverão ser desligados nos

7 dias posteriores.

3.ª Fase – Dia 26 de Abril de 2012 

Restante território continental 

Serão desligados no dia 26 de Abril os 11 emissores instalados nesta área, bem como os

emissores que não puderam ser desligados na 1ª fase. Nos 7 dias posteriores deverão

ser desligados os retransmissores.

Calendário cessação das emissões analógicas terrestres de 

televisão 



A população que apenas dispuser de recepção analógica terrestre passa a
necessitar de verificar as seguintes condições, para receber a TDT:

1. Possuir ou adquirir um televisor com sintonizador digital 

MPEG- 4/H.264 (preparado para a TDT);

2. Caso queira manter o actual televisor e não possuindo este as 

características indicadas em a), adquirir um equipamento de 

conversão do sinal digital – set-top-box.

3. Nalgumas situações poderá ser necessário reorientar ou 

substituir a antena terrestre.



• Conforme decorre do título habilitante, a PTC poderá vir a assegurar a
cobertura em algumas zonas do país através do recurso a meios
complementares, nomeadamente via satélite Direct-To-Home (DTH)

• Neste âmbito a PTC deverá:

• Em tais situações disponibilizar pelo menos os mesmos serviços 
das zonas cobertas por via terrestre.

• Dar acesso a níveis de serviço e condições de acesso dos 
utilizadores finais equiparáveis. 

• Disponibilizar informação sobre os procedimentos e equipamentos 
específicos que, em alternativa aos equipamentos para recepção 
terrestre, permitam o acesso em tais circunstâncias.



O regime ITED, nos termos do art.º 59, do Decreto-lei nº 123/2009, de 21 de Maio
com a redacção do Decreto-lei nº 258/2009, de 25 de Setembro, obriga apenas à
instalação de sistemas de recepção para sinais sonoros e televisivos do Tipo A.

Nas zonas fronteira entre a recepção da TDT via terrestre - Zona Digital-A e
satélite – Zona Digital-B, tem de haver uma atenção reforçada, no sentido de
adequar os projectos ou instalações à zona geográfica do edifício, nomeadamente:

• Ter em consideração o tipo de cobertura existente, para a devida
elaboração de projectos ITED e assumir como obrigatória a instalação de
sistemas de recepção de sinais sonoros e televisivos do Tipo B em zonas
do tipo Digital-B.

• No período de Simulcast a coordenação entre os projectistas e
instaladores é muito importante, devido aos delays existentes entre os
projectos e a sua instalação, muitas das vezes superiores a 1 ano e
consequente mudança de cenários.



O processo de transição em curso dependerá em muito do papel que os 
técnicos, projectistas e instaladores ITED desempenham em todo este 
contexto, nomeadamente:

• Ter em conta as informações disponíveis, para a devida
elaboração de projectos ITED, ou no momento de uma nova
instalação ou na adaptação de uma instalação já existente.

• Na correcta informação e aconselhamento aos utilizadores,
principalmente nas zonas fronteira entre a recepção por
radiodifusão terrestre ou por meios complementares,
nomeadamente via satélite .



As informações sobre cobertura e localização de transmissores na

generalidade podem ser obtidas junto da PTC ou através sítio de Internet do

Fórum TDT

http://tdt.telecom.pt/

Adicionalmente poderão consultar, entre outros, a área temática 

“TELEVISÃO DIGITAL” do sítio de Internet do ICP-ANACOM1

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=7&themeMenu=1#horizontalMenuArea
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