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Resposta à consulta pública ERC/ANACOM 

sobre o Futuro da TDT 

O blogue TDT em Portugal vem acompanhando a introdução da Televisão Digital Terrestre no 

nosso país desde 2008, informando, divulgando, sensibilizando e lutando por uma TDT de 

qualidade para todos os cidadãos. Ao longo de seis longos anos, o blogue tem estado na 

primeira linha da luta por uma TDT melhor, trabalho que tem dado frutos e recebido 

reconhecimento.  

A luta para ver disponibilizada a RTP Memória e a RTP Informação na TDT remonta já a 2009 

e nasceu através do blogue TDT em Portugal, que vem desde então desenvolvendo vários 

esforços com o objectivo de sensibilizar a sociedade e os políticos. Lenta, mas 

progressivamente foi possível ganhar apoios. Actualmente até organismos públicos partilham 

as críticas e propostas do blogue TDT em Portugal. Os políticos sabem que já não há 

desculpas para manter a televisão portuguesa1 parada no tempo, como tem acontecido nos 

últimos 20 anos. Manter tudo como está terá um custo político. 

Para a presente consulta pública, que os reguladores afirmam ter o propósito de 
permitir a participação e auscultação de todos os interessados sobre a evolução da 
TDT portuguesa, para além de responder às questões formuladas, e porque esta 
consulta supostamente ajudará a decidir o futuro da TDT portuguesa, o blogue TDT em 
Portugal entende pertinente fazer o desenvolvimento de alguns assuntos e uma breve 
retrospectiva que ajude a compreender as suas posições e como se chegou à situação 
actual. 
 
 

Relevância e oportunidade da presente consulta 

Antes de mais, há que lamentar o enorme atraso da consulta. Anunciada a 19 de 

Setembro de 2013, ela tardou mais de sete meses a ser lançada contrariando as 

palavras2 do ministro responsável. De facto, o lançamento da presente consulta foi 

aprovado apenas após os operadores terem apresentado um alegado “estudo” sobre a 

TDT de sua iniciativa.  

                                                           
1
 Televisão em sinal aberto. 

2
 Foram prometidas novidades até ao início de 2014. 
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O próprio facto dos operadores terem anunciado tal estudo após o Governo ter 

anunciado a abertura desta consulta retira relevância à consulta. Muito provavelmente 

os operadores apresentaram propostas em documento confidencial que não querem 

que sejam do conhecimento público. E a verdade é que até à data o referido estudo 

continua em segredo.  

Com todos estes atrasos a consulta termina no dia 26 de Maio, exactamente o dia 

seguinte às eleições para o Parlamento Europeu. É impossível não deduzir (e lamentar) 

que o facto dos operadores privados de TV terem criticado a alegada “pressa” do 

Governo com a TDT não esteve na origem do atraso de vários meses. Aliás, a consulta 

chega com vários anos de atraso pois, se os governantes acham que é necessária para 

tomar decisões, teria feito mais sentido ter sido realizada em 2010, após a desistência 

da PTC da TDT paga ou em 2011, após a mudança de Governo.  

Mas necessitará o Governo (qualquer Governo) de lançar consultas públicas, 

perdendo-se com isso longos meses, quando os problemas já foram identificados e 

soluções apontadas pela sociedade civil e por organismos públicos?  

Porquê a indecisão permanente do Governo, quando os portugueses já deram 

indicações claras3 que pretendem ter (pelo menos) a RTP Memória e a RTP Informação 

na TDT?  

Porquê a indecisão quando a Autoridade da Concorrência validou todas as criticas à 

TDT Portuguesa e apontou as mesmas soluções4 já sugeridas há muito pelo blogue TDT 

em Portugal?  

Porquê, quando há estudos internacionais que destacam a importância do serviço 

público na oferta da Televisão Digital Terrestre?  

Porquê, quando já foi demonstrado que a disponibilização da RTP Memória e da RTP 

Informação na TDT é viável?  

Necessitará o Governo de obter a autorização de empresas privadas para cumprir 

deveres e direitos consagrados na Constituição da República?  

Por acaso o Governo perguntou aos portugueses se queriam o Canal Parlamento na 

TDT?  
                                                           
3
 Por exemplo através de Petição Pública enviada ao Governo e votação online. 

4
 Disponibilizar a RTP Memória, a RTP Informação e a abertura da TDT a canais regionais e locais. 
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Quantos meses já se perderam com esta consulta e quantos mais meses se perderão 

até eventualmente haver alguma decisão? 

Infelizmente, mais uma vez fica evidente a lamentável e indigna posição de 

subserviência do Estado perante alguns interesses privados.  

 

Da Televisão Digital para Todos à Televisão Digital dos Pobres 

Como o blogue TDT em Portugal sempre argumentou, esta TDT e respectivo processo 

de migração foram concebidos atendendo apenas aos interesses dos operadores 

existentes e com total desprezo pelos interesses dos cidadãos, como aliás está 

profusamente documentado. O resultado está à vista, uma trapalhada monumental 

com enormes custos para os cidadãos e para o próprio Estado. Da prometida Televisão 

Digital para Todos e após a quebra impune de inúmeras promessas e contratos, 

rapidamente passámos para a televisão dos pobres. Mais de vinte anos após a 

abertura da televisão aos privados, Portugal continua com os mesmos quatro canais 

em sinal aberto e sem televisão regional e local. O proteccionismo dos governantes 

aos dois operadores privados é flagrante e escandaloso.  

É pois sem surpresa que, cinco anos após o arranque oficial da TDT em Portugal, a 

Televisão Digital Terrestre não tenha cativado os telespectadores. Ela tem sido 

sabotada! A cada mês que passa, mais famílias vêem-se forçadas a aderir aos 

operadores de televisão por subscrição devido à continuação dos problemas de 

recepção do sinal. E isto depois de em muitos casos terem gasto centenas de Euros 

numa migração imposta e que se prometia sem complicações.  

O blogue TDT em Portugal realizou três inquéritos5, em 2010, 2012 e 2013 e ambos 

indicaram que cerca de 2/3 da população é afectada por problemas de recepção do 

sinal TDT. Perante a continuação das perturbações na recepção do sinal e o 

congelamento da oferta de canais, não admira que muitos portugueses se sintam 

saturados com esta situação e acabem por contratar serviços de televisão por 

subscrição.  

É assim que, apesar da crise económica, a adesão a serviços de televisão por 

subscrição continua, em busca de um serviço fiável, mas muitas vezes assumindo-se 

                                                           
5
 Valores semelhantes foram obtidos posteriormente pela DECO. 
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compromissos acima das possibilidades económicas das famílias e nalguns casos 

recorrendo a “alternativas” ilegais, situações aliás divulgadas pela comunicação social. 

É o resultado previsível de um longo percurso marcado pela cedência a interesses 

económicos, prepotência, indecisão, indiferença (quiçá laxismo), recriminações inúteis, 

incompetência, demagogia e mesmo má fé de algumas entidades envolvidas no 

processo.  

O resultado não poderia ser diferente: a TDT mais pobre da Europa e uma das mais 

pobres do mundo, uma migração repleta de problemas que ainda hoje subsistem e a 

morte anunciada da televisão Free-To-Air em Portugal. E isto, mesmo estando o país 

tecnicamente falido e contrariando a tendência geral de outros países onde a televisão 

FTA e a Televisão Digital Terrestre estão de boa saúde e recebem nota positiva dos 

cidadãos. É muito significativo o facto de noutros países afectados pela crise 

económica o número de clientes de serviços de televisão paga estar a descer6 

enquanto em Portugal não para de subir! Este é o resultado da ausência de uma 

política audiovisual socialmente responsável.  

É também significativo que apenas 4.000 de um universo de 220.000 pessoas tenham 

solicitado o apoio financeiro à migração a que tinham direito7, o que representa um 

rotundo fracasso do programa. Refira-se que o CEO da empresa que ganhou o 

concurso da TDT, havia informado aquando do arranque oficial da TDT que iria ser 

proposta a criação de um fundo de 15 milhões de Euros para subsidiar a aquisição de 

equipamentos necessários à recepção da TDT Free-To-Air. Podemos então deduzir que 

a maior parte da verba disponível não chegou ao bolso dos cidadãos que, pagaram a 

factura por inteiro. Com disse um político alguns anos atrás, é fazer as contas... 

Os portugueses são um povo de valor e com muitas virtudes, mas também com alguns 

defeitos habilmente explorados por políticos e empresários de ética duvidosa. Com a 

política que tem vindo a ser seguida relativamente à televisão e especificamente à 

TDT, os governantes têm promovido a desigualdade e a exclusão. Infelizmente sobram 

os discursos ocos, a demagogia e os sound bytes. O que se diz num dia, cai por terra no 

dia seguinte. Reina o jogo da aparência. Nomeiam-se pessoas sem qualquer formação 

ou experiência em telecomunicações ou media que depois são incapazes de tomar 

qualquer decisão sem criar grupos de trabalho ou comissões de estudo que demoram 

                                                           
6
 Por exemplo, enquanto em Portugal a adesão à TV paga sobe, em Espanha desceu 8,8% nos 12 meses! 

7
 http://tdt-portugal.blogspot.pt/2013/04/subsidio-migracao-tdt-anacom.html 
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muitos meses a apresentar resultados que raramente servem para alguma coisa senão 

para empatar.   

 

O Mux A 

Ao contrário da esmagadora maioria dos países, em Portugal a Televisão Digital 

Terrestre foi encarada pelos operadores televisivos como uma ameaça e não uma 

oportunidade. A oferta de canais FTA foi concebida de forma a oferecer o menos 

possível aos telespectadores, tendo sido adoptada uma política de terra queimada 

destinada a manter o status quo. Apesar das queixas dos operadores de televisão, os 

telespectadores são os únicos que têm verdadeiros motivos de queixa, pois pouco ou 

nada beneficiaram com a migração para a Televisão Digital Terrestre. A verdade é que 

em Portugal os operadores de televisão estão a transferir para os telespectadores os 

custos com a emissão do sinal! 

Adoptou-se para o Mux A uma norma de compressão do sinal mais eficiente (MPEG-4), 
que reduziu a factura dos operadores de TV, mas inviabilizou8 a rápida massificação do 
serviço, tal como era previsível e está documentado. A “ideia” do Canal HD partilhado 
(que partiu de um operador privado) teve como propósito justificar a adopção do 
MPEG-4, pois seria possível difundir RTP1, RTP2, SIC, TVI e o 5º Canal utilizando MPEG-
2.   
 
Importa recordar, como o blogue TDT em Portugal referiu em consulta pública 
anterior9 que, dos 19,91 Mbit/s de capacidade máxima do Mux A10, o regulador apenas 
exigiu ao operador da rede que reserva-se 15Mbit/s até 26/04/2012, capacidade que a partir 
dessa data baixaria para apenas 9.64Mbit/s, ficando a capacidade excedente à disposição do 
operador da rede. Ou seja, logo à partida os governantes colocaram a possibilidade do 

aumento da oferta de canais no Mux A dependente da boa vontade da PTC, empresa que 
comercializa um serviço de televisão concorrente!  
 
Em matéria de Televisão Digital Terrestre, Portugal é um caso sem paralelo!  
 
 
 

                                                           
8
 A par com a ausência de uma política de subsidiação eficaz e o aumento da oferta de canais. 

9
 Consulta pública ao preço praticado pela PTC relativamente à multiplexagem, transporte e difusão do 

sinal relativo ao Mux A da TDT. 
10

 Capacidade do Mux A no Continente. 
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Qualidade da rede TDT – rede SFN 
 

Um pouco por todo o país, há muitas famílias que passam o ano a “mexer” na antena, 

porque continuam os problemas e as intervenções (sempre sem aviso) na rede. Rede 

cuja conclusão foi prometida até ao final de 2010. No entanto, ainda hoje, zonas 

consideradas de cobertura terrestre, de repente passam a ser zonas DTH11. Isto depois 

de os telespectadores (muitas vezes pessoas idosas e de parcos recursos) nalguns 

casos terem gasto centenas de euros na aquisição de STB’s, antenas e respectiva 

instalação. Outras são classificadas como tendo boa cobertura e, no entanto, as falhas 

com origem na rede são frequentes.  

O planeamento/implantação da rede é em algumas zonas tão deficiente que as falhas 

acontecem diariamente, mesmo na ausência dos célebres fenómenos de propagação 

que, apesar de em si mesmos comprovarem graves deficiências de planeamento, 

convenientemente, foram e continuam a ser usados como desculpa para encobrir 

outro tipo de problemas, tendo já em 2011 o blogue TDT em Portugal publicado um 

extenso artigo12 sobre a origem dos problemas de recepção. 

É o resultado previsível de um processo de migração à pressa, que não acautelou os 

interesses dos cidadãos! 

Infelizmente, o regulador, que aprovou a rede e tem mostrado disponibilidade e meios 

para se deslocar a casa dos telespectadores (nalguns casos para trocar cabos e fichas), 

parece não ter disponibilidade para fiscalizar a montante as intervenções que o 

operador faz na rede. Se a ANACOM adopta-se uma atitude proactiva e fiscaliza-se as 

alterações assim que são introduzidas (nomeadamente as alterações de cobertura e 

activação de novos emissores), poderiam evitar-se boa parte dos problemas de 

recepção. Mas, o que se constata é que o regulador reage sempre com demasiado 

atraso relativamente à actuação do operador da rede e só após receber reclamação do 

telespectador.  

Como afirmei em consulta anterior, muitos dos problemas que a TDT tem enfrentado 

tiveram a sua génese na fase dos concursos. O regulador não acautelou devidamente 

os padrões de qualidade do sinal a assegurar por parte do operador da rede. Aliás, 

                                                           
11

 Cobertura via satélite. 
12

 http://tdt-portugal.blogspot.pt/2011/12/tdt-falhas-emissao-emissor-rede.html 
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aquando dos concursos, o próprio regulador referiu o pouco detalhe técnico facultado 

pela PTC sobre as redes de transporte e emissão do sinal.  

É por demais evidente que sempre houve uma grande falta de coordenação entre o 

regulador e o operador da rede TDT. Isso está documentado nas várias consultas que 

já foram realizadas, mas não só. Por exemplo: há data que este contributo é redigido, e 

como pode ser comprovado nas capturas efectuadas nos sites do operador da rede e 

do reguladori, a última actualização à lista de emissores no site do regulador data de 

28/12/2012. No entanto, depois dessa data o operador da rede já comunicou no seu 

site várias actualizações que se traduziram na instalação de onze novos emissores, 

totalmente omissos no site da ANACOM! E no site do regulador, a rede MFN do 

Continente continua a ser referida como temporária, quando passou a definitiva em 

Março de 2013 após consulta promovida pelo próprio regulador! Espero que após a 

recepção deste contributo a ANACOM corrija finalmente a informação disponível no 

seu site, como aliás tem acontecido na sequência de alertas do blogue TDT em 

Portugal. Infelizmente esta não é uma situação isolada, pois desde a introdução da TDT 

o regulador tem disponibilizado informação insuficiente, fora de horas e nalguns casos 

errada ou susceptível de induzir em erro os profissionais e os cidadãos em geral.  

Muito já disse sobre os problemas de recepção em anteriores consultas e muito mais 

poderia dizer, mas que naturalmente extravasaria o âmbito da presente consulta. No 

entanto não posso deixar de assinalar a minha perplexidade ao constatar que o 

regulador, mesmo depois de alertado (pelo blogue TDT em Portugal) e reconhecendo 

situações com alta probabilidade de originar graves perturbações na rede, não actua, 

mesmo persistindo tais perturbações.  

Refiro-me concretamente (e mais uma vez) ao emissor do Trevim – Serra da Lousã, em 

rede SFN (C56) que, apesar de situado a 1200 metros de altitude utiliza diagrama de 

radiação praticamente omnidireccional13 e potência claramente excessiva para essa 

cota e diagrama de radiação. Aliás, um emissor sobre o qual o regulador se tem 

recusado sistematicamente informar se deu autorização à sua instalação com esta 

configuração. Mesmo na ausência de condições excepcionais de propagação, o sinal 

deste emissor chega fora do intervalo de guarda e afecta negativamente o sinal 

captado em diversos locais. Mas esta é apenas uma de muitas situações.  

                                                           
13

 Embora seja utilizado downward tilt nos painéis. 
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Muitos dos emissores da rede SFN estão espaçados pelo limite teórico de Intervalo de 

Guarda da rede (67Km), outros muito perto desse limite. Ora, esse limite teórico é 

válido apenas em condições ideais. Como seria previsível, a margem para salvaguardar 

os inevitáveis ecos de sinal é muito reduzida ou nula o que, agravado pelo facto da 

maioria dos emissores não utilizar downward tilt nos painéis radiantes, se traduz em 

interferências destrutivas frequentes (mesmo em presença de condições normais de 

propagação) que impedem a recepção de um sinal estável e com qualidade suficiente.  

Nas cidades, para se assegurar cobertura interior instalaram-se emissores 

relativamente potentes. Embora situados em quotas baixas, haveria necessidade de 

restringir o seu alcance, o que quase nunca se verifica. Por exemplo e como já disse, 

quase nunca se utiliza downward tilt e, como em muitos casos há montes ou serras 

relativamente próximos, geram-se inúmeros ecos que degradam consideravelmente a 

qualidade do sinal.  

Para colmatar pequenas zonas de sombra com poucos telespectadores têm vindo a ser 

instalados emissores mal planeados que vêm afectar negativamente a recepção de 

uma área muito mais vasta do que as zonas de sombra que supostamente deveriam 

eliminar! Atendendo à sua localização, verificam-se duas situações erradas do ponto 

de vista técnico:  

• Configuração errada da cobertura (pouco direccional); 

• Configuração errada dos parâmetros de emissão (falta de offset temporal); 

Refira-se que uma alternativa à utilização de offset temporal seria a utilização de 

polarização vertical, prática aliás comum para pequenas coberturas (mas não utilizada 

pelo operador da rede), naturalmente informando os telespectadores para a 

necessidade de proceder à correcta orientação (vertical) da antena receptora. 

Aparentemente o operador da rede esquece-se (?) que, nessas condições, quem não 

está em zona de sombra passa a receber mais um emissor que, na prática vai 

“deslocar” um ou mais dos emissores anteriormente recebidos dentro do intervalo 

guarda para fora do intervalo de guarda. A consequência para muitos telespectadores 

é sofrerem perturbações cada vez mais frequentes na recepção apesar de terem um 

emissor TDT próximo!  

Há ainda a situação dos vários emissores colocados praticamente em cima do mar com 

potências nalguns casos dez vezes superiores às recomendáveis!  
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Qualidade da rede TDT – rede de distribuição 

Como tem sido evidenciado14 e agora detectado também pela própria ANACOM, a 

própria rede de distribuição do sinal apresenta falhas que, naturalmente afectam, 

tanto a rede SFN como a rede MFN. É uma situação que não é nova, pois já com a 

televisão analógica se detectavam várias falhas na rede de distribuição. Muito 

provavelmente isto acontece porque a rede inclui troços em microondas de várias 

dezenas de kilómetros que são afectados por fading do sinal. Para minimizar ao 

máximo este problema em cada troço seria necessário utilizar em simultâneo duas 

ligações paralelas em frequência distinta (frequency diversity), o que aparentemente 

não acontece, pois se assim fosse certamente não seriam detectadas falhas na rede de 

distribuição com vários segundos de duração. Outra forma de ultrapassar o problema 

seria através da utilização de ligação via satellite, pelo menos para alguns sites. 

 

Prevenção de interferências com a TDT espanhola  
 
À semelhança da anterior consulta sobre a evolução da rede TDT, o blogue TDT em 
Portugal reitera a preocupação com a possibilidade de interferências provocadas por 
emissões de TDT Espanhola em várias zonas de Portugal. Como informado, durante os 
períodos de propagação mais favorável recebem-se várias emissões a partir de 
Espanha que poderão interferir com algumas das frequências planeadas para Portugal. 
É de referir que, mesmo que o nível de sinal captado não permita visionar as emissões 
Espanholas, o potencial de interferência permanece.  
 
 

Novas redes DVB-T, DVB-T2, compressão H264 e HEVC 

Devido às falhas graves da rede SFN e à falta de supervisão adequada pelo regulador 

fomos confrontados com a necessidade de activar à pressa uma rede MFN temporária 

(agora definitiva) para minorar a trapalhada15 criada com a rede SFN. Em consultas 

anteriores o blogue TDT em Portugal solicitou à ANACOM que esclarece-se quais os 

canais efectivamente disponíveis para novos muxes e alertou que se estava a decidir o 

futuro da rede TDT sem se conhecer o impacto que a decisão teria no espectro que 

ficaria disponível para novos Muxes. Recordo algumas observações transmitidas: 

                                                           
14

 Pelo blogue TDT em Portugal. 
15

 Para a qual o blogue TDT em Portugal havia alertado! 
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«Para uma correcta avaliação dos cenários apresentados a consulta pelo regulador, 

seria fundamental: 

- Ter em consideração que a opção a adoptar afectará a quantidade de espectro 

disponível para a eventual expansão do serviço DVB-T. Seria pois pertinente o 

regulador referir de forma pormenorizada o impacto que a adopção de cada cenário 

teria na disponibilidade de espectro radioeléctrico.» 

 

«A ANACOM refere que existem redes DVB-T planeadas e disponíveis mas continua a 

não informar quais os canais radioeléctricos actualmente disponíveis para além das 

frequências divulgadas no anexo 1 do projecto de decisão. Como alertamos na 

consulta, importa salvaguardar capacidade de expansão da rede para emissões de 

âmbito nacional, regional e local. Seria fundamental conhecer o impacto da decisão 

adoptada no espectro disponível.» 

«Seria pertinente informar quais os canais radioeléctricos disponíveis. Se as frequências 

das redes referidas são as mesmas divulgadas aquando da consulta a propósito do 

dividendo digital (com exclusão das frequências acima dos 694Mhz) importa saber se 

para as redes MFN serão utilizadas as frequências MFN distritais ou as frequências 

MFN nacionais. Tanto no caso das redes MFN distritais como locais, só algumas 

frequências estão abaixo dos 694Mhz.» 

O regulador não esclareceu na altura. Agora, segundo o mesmo: 

«…para além de uma cobertura de âmbito nacional, em multifrequência (MFN), para 

receção fixa, a qual está já destinada para a migração da atual rede SFN associada ao 

Multiplexer A, apenas as três redes de âmbito nacional, em MFN, planeadas à partida 

para receção móvel não terão qualquer impedimento no que respeita à possibilidade 

de utilização do canal planeado.» 
 
Considerando que as 3 coberturas MFN de âmbito nacional para recepção móvel 

poderão ser reafectadas para recepção fixa, será possível aumentar significativamente 

a oferta de serviços de programas já em 2014/2015 e simultaneamente acautelar a 

possibilidade do dividendo digital 2.  

Assim, o blogue TDT em Portugal propõe a instalação, não de uma, mas de duas redes 

associadas a dois novos muxes (Mux B e Mux C), que poderiam apresentar a seguinte 

configuração: 
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Notas: 

� Número de serviços de programas calculado com base em taxas de 2-2,4Mbit/s 

para serviços de programas SD e 5,5Mbit/s para serviços de programas em HD 

utilizando MPEG-4.  

� Seria possível fazer distribuição distinta dos serviços de programas pelos mux, 

consoante a necessidade. 

Em 2014: 

No Mux A seria possível disponibilizar a RTP Memória, a RTP Informação e as rádios 

públicas.  

Em 2015: 

Seria possível disponibilizar também o canal da PRESSLIVRE (a licenciar). Com a 

activação de dois novos Mux DVB-T (B e C), seria possível difundir em simulcast SD + 

HD os cinco serviços de programas da RTP, SIC, TVI e PRESSLIVRE. Este simulcast 

duraria o tempo necessário para permitir aos telespectadores sem equipamentos de 
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recepção adequados fazerem o necessário upgrade. Dado que as novas redes 

demorariam sempre alguns meses até ficarem disponíveis a toda a população, é 

razoável supor que o simulcast existiria até 2016/2017. 

Haveria também espaço para difundir até 5 serviços de programas adicionais, rádios 

privadas e/ou um serviço técnico de actualização de equipamentos de recepção (DVB-

SSU). Um ou mais dos serviços de programas poderão ser de âmbito regional e 

disponibilizados consoante a respectiva área de cobertura.  

Como se optou pela alteração da rede TDT16 para MFN de SFN’s, a opção que faz mais 

sentido do ponto de vista económico e técnico para disponibilizar serviços de 

programas de âmbito regional é inseri-los na(s) SFN(s) respectiva(s) através de 

remultiplexing. Excepto se o número de serviços de programas de âmbito regional 

justificar uma rede/emissão autónoma, o que não se prevê venha a acontecer. Caso se 

verifique não haver interesse em disponibilizar serviços de programas de âmbito 

regional poderá o respectivo espectro ser utilizado para reforço da oferta dos 

operadores privados (actuais ou futuros).  

Relativamente ao Mux B apresenta-se um cenário variante em que se reduz o número 

de serviços de programas SD a favor de um terceiro serviço de programas em HD que 

deverá preferencialmente ser atribuído ao operador público e utilizado para a 

transmissão de eventos especiais de forma a não forçar à alteração da programação 

normal dos canais (RTP1 e RTP2), disponibilizar conteúdo adicional (Catch Up TV, 

bastidores, programas das rádios públicas17, etc.) ou a funcionalidade timeshift (+1) em 

que a programação é repetida com um desfasamento de uma hora. No caso da 

utilização para cobertura de eventos especiais faria sentido haver acordo entre os 

operadores para a partilha do serviço de forma a haver um melhor aproveitamento do 

espectro.  

Em 2016/2017: 

Terminaria o simulcast em SD da RTP1, RTP2, SIC, TVI e PRESSLIVRE, ficando o 

respectivo espectro libertado no Mux A disponível para 5 novos serviços de programas 

em SD, 2 serviços de programas em HD ou 1 serviços de programas em HD e 2-3 

serviços de programas em SD: 

                                                           
16

 Rede associada ao Mux A, no Continente. 
17

 Gravações de concertos, entrevistas, etc. 
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Em caso de necessidade de capacidade adicional poderiam ainda activar-se:  

� As frequências da terceira rede MFN móvel para um quarto Mux MFN de 

âmbito nacional que permitiria disponibilizar até 8-9 serviços de programas 

adicionais em SD ou 3 serviços de programas adicionais em HD.  

� As frequências do Mux MFN Distrital/Regional para recepção fixa. Apenas 4 das 

frequências ficarão indisponíveis se for aplicado o dividendo digital II. 

� Após coordenação com Marrocos a banda VHF III para um quinto Mux MFN de 

âmbito nacional ou regional em DVB-T que permitiria disponibilizar até 7-8 

serviços de programas adicionais em SD (7-9 se FEC for aumentado para 5/6) 

ou 3 serviços de programas em HD.   

A capacidade adicional referida anteriormente para o quarto e quinto mux é calculada 
com base em emissões DVB-T + H264 (64QAM, FEC 2/3, GI 1/4). Naturalmente, se 
necessário, esta capacidade adicional (Mux D, E, F) poderia ser aumentada adoptando 
DVB-T2 + H264 ou DVB-T2 + HEVC, pois nesse momento18 estará já assegurado um 

                                                           
18

 A partir de 2017. 
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serviço básico de televisão universalmente acessível e a oferta de novos serviços de 
programas conjugados com a redução de preço dos equipamentos DVB-T2 
incentivariam ao necessário upgrade dos equipamentos de recepção para receber os 
serviços de programas adicionais. 
 
 

Apreender com os erros   

Em 2003 a primeira tentativa de introdução da TDT em Portugal falhou devido ao 

preço elevado dos receptores. Em 2008, apesar de reconhecidamente com atraso, 

consultaram-se os operadores e seleccionou-se uma norma que permitiu um preço por 

Mbit/s mais baixo mas impediu a massificação da TDT porque (mas não só), mais uma 

vez o preço dos equipamentos era demasiado elevado19. Agora, em 2014 o Governo e 

o regulador parecem dispostos a voltar a insistir no mesmo erro. Veremos se, perante 

a possibilidade de pagarem menos pela utilização do espectro, o que em princípio 

acontecerá se for seleccionado DVB-T2+HEVC ou DVB-T2+H264, os operadores 

televisivos irão deixar passar a oportunidade de (mais uma vez) transferirem para os 

telespectadores a pesada factura com mais uma alteração na rede TDT. Optar por 

soluções que implicam o adiamento por vários anos do aumento da oferta de canais 

FTA quando a taxa de adesão a serviços de televisão paga ultrapassa já os 75% é 

apostar no fim da TDT portuguesa.  

O alerta que o blogue TDT em Portugal fez a propósito da alteração da rede SFN para 

MFN de SFN’s mantém-se e é também válido relativamente à adopção do DVB-T2. 

Embora o DVB-T2 permita de facto aumentar a robustez da rede20, acreditar que a 

utilização de DVB-T2 vai solucionar todos problemas de recepção seria um erro. Será 

que o atraso e os custos para o telespectador que tal opção implica compensam? 

 

Aumento da oferta de canais - RTP Memória e RTP Informação 

O blogue TDT em Portugal vem desde 2009 e através de várias iniciativas, pedindo a 

disponibilização da RTP Memória e da RTP Informação na TDT, canais classificados de 

interesse público. As desculpas para a sua não disponibilização na TDT têm mudado 

com o tempo e nunca convenceram. A desculpa mais recente invoca custos 

                                                           
19

 Justificação alegada pelo operador da rede e o regulador só disponibilizou a subsidiação à migração a 
escassos 9 meses do inicio do switch off.  
20

 Utilizando parâmetros de emissão adequados. 
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supostamente muito elevados, já contestados pelo blogue TDT em Portugal21. Recordo 

que cerca de 75% da programação da RTP Memória provém dos arquivos da RTP. Essa 

programação é paga pela CAV e pelas sucessivas injecções de capital na RTP através do 

Orçamento de Estado. Sabe-se também22 que a RTP não paga direitos de autor pela 

repetição desses programas na RTP Memória.  

Ou seja, como já foi argumentado pelo blogue TDT em Portugal, e como se pode 

comprovar pelo quadro seguinte, a RTP Memória é um canal com um custo muito 

baixo
23, essencialmente já pago pelos contribuintes, mas que tem sido utilizado 

(conjuntamente com a RTP Informação e RTP HD) para promover a adesão às 

plataformas de televisão por subscrição! Temos pois uma empresa pública, a utilizar o 

seu arquivo de programas televisivos, pago pelos impostos dos cidadãos, a criar valor 

para empresas privadas em prejuízo do interesse colectivo! 

 
RTP - direitos de transmissão e programas 2012 

O serviço público de rádio e televisão de outros países é com frequência citado como 

referência para o serviço público português. Relativamente ao canal Memória, convém 

lembrar que nos países onde não existe um “Canal Memória” específico, a oferta de 

canais FTA é normalmente muito superior e muito do arquivo de programas é 

transmitido, quer pelos canais públicos (generalistas ou temáticos), quer pelos canais 

privados existentes. É o que sucede no Reino Unido, Alemanha, Itália e outros países.  

Refira-se que o interesse principal pelo canal memória prende-se com a programação 

portuguesa, ou seja do arquivo da RTP. Espero que não seja necessário, mas penso que 

a maioria dos portugueses não se importaria se, por motivos comerciais, a RTP cria-se 

                                                           
21

 http://tdt-portugal.blogspot.pt/2012/02/tdt-rtp-memoria-informacao-espanhola.html 
22

 Informação de artistas e autores de programas. 
23

 O custo com direitos de programação em 2012 foi de apenas 12,665 Euros. 
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uma versão da RTP Memória (por exemplo sem conteúdos estrangeiros), 

especialmente para a TDT. Poderia24 dessa forma manter o exclusivo do canal para as 

plataformas pagas e simultaneamente disponibilizar 75% dos conteúdos a todos os 

portugueses através de um novo canal (por exemplo: RTP Arquivo).  

Como o blogue TDT em Portugal sempre argumentou, 

existe espectro livre suficiente no Mux A para 

disponibilizar (pelo menos) mais dois canais emitidos em 

definição standard e até as rádios públicas. A própria 

ANACOM já reconheceu que o Mux A tem capacidade 

para emitir entre sete a nove programas em SD, sem 

necessidade de alterações legais. 

É sabido que todo o país, com excepção de alguns 

interesses privados, está a favor da emissão da RTP 

Memória e a RTP Informação na TDT. Para além da 

petiçãoii entregue pelo blogue TDT em Portugal, o Governo tem há desde há anos 

elementos mais que suficientes para tomar as medidas necessárias para dar ao país 

uma Televisão Digital Terrestre minimamente digna!  

O facto de ainda não o ter feito, dois anos após o switch-off analógico e cinco anos 

após o arranque da TDT, revela o quão subjugado está aos interesses económicos dos 

operadores privados de sempre e disposto a sacrificar o interesse colectivo em favor 

dos interesses de alguns!  

 

Aumento da oferta de canais – Posição dos operadores 

Como é sabido, Portugal é o país da Europa com menos canais (em sinal aberto ou 

codificado) disponíveis na Televisão Digital Terrestre. E é o único país em que o 

denominado dividendo digital passou ao lado dos telespectadores. Infelizmente, e 

também ao contrário dos outros países, em Portugal a chegada da Televisão Digital 

Terrestre foi considerada pelos operadores televisivos como uma ameaça e não uma 

oportunidade. É o que se pode concluir das suas atitudes e posições. Graças à atitude 

anti-competitiva dos operadores e ao proteccionismo do poder, a oferta de canais de 

TV em sinal aberto permanece a mesma desde há 20 anos! 

                                                           
24

 Se os contratos que assinou com os operadores não o impedirem. 
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Em 2008 a RTP havia declarado a intenção de aproveitar as potencialidades da TDT e 

lançar dois novos canais em sinal aberto. Infelizmente a intenção não saiu do papel. Eis 

a posição da RTP em 2008, que ficou na gaveta: 

«A exemplo de outros países e das experiências mais recentes de TDT na Europa, o 

papel do serviço público de televisão (e concretamente as exigências em matéria de 

inovação e de cobertura universal de Portugal) pode ser decisivo para um switch-off 

mais rápido, quer através da qualidade e diversidade dos serviços de programas 

oferecidos, quer ainda pelo desenvolvimento de novos serviços ligados ao 

desenvolvimento da sociedade da informação (informação, educação, etc.).» 

A RTP refere muito as suas congéneres europeias, mas raramente copia os bons 

exemplos. Como sabemos, na prática a RTP marginalizou completamente a TDT. Só em 

Setembro de 2013, a RTP parece ter invertido esta orientação solicitando autorização à 

ERC para aumentar a sua oferta de canais em sinal aberto na TDT. Convém recordar 

que em 2010 o operador público partilhava da posição dos operadores privados 

relativamente ao aumento da oferta de canais em sinal aberto na TDT, “duvidando da 

sua viabilidade”. Só nos últimos meses o serviço público de televisão “descolou” da 

posição dos privados.  

Como é sabido, a promoção da plataforma TDT foi incumbência do Fórum TDT, 

formado pela RTP, SIC, TVI e pelo operador da rede (PT Comunicações). A RTP, SIC e 

TVI são simultaneamente fornecedores e clientes do operador da rede TDT. Os três 

operadores disponibilizam canais nas várias plataformas de PayTV da PT Comunicações 

e a PT Comunicações dispõe da única rede de distribuição e emissão de televisão 

terrestre. Não deve pois ser motivo de surpresa a forma como os próprios canais, não 

só não promoveram a TDT, como pouco ou nada contribuíram para informar os 

telespectadores durante o período de transição. Não terá sido por acaso que as 

campanhas televisivas destacavam a frase “se não tem televisão paga…”.  

É por demais evidente que os operadores privados de sempre NÃO pretendem o 

aumento da oferta de canais em sinal aberto. Esta posição não é nova, já em consulta 

pública haviam afirmado duvidar da viabilidade do aumento da oferta. Nunca será 

demais recordar que os operadores privados NUNCA fizeram as démarches necessárias 

junto da ERC ou ANACOM no sentido do disponibilizar mais canais seus na TDT! 

Naturalmente, os operadores privados funcionam numa lógica de mercado. O que não 

é natural é o operador público fazer o mesmo, mas é isso que tem acontecido, com a 
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disponibilização pelo mesmo de canais exclusivos às redes de Pay TV e a promoção da 

sua disponibilidade nas mesmas, numa clara marginalização da TDT! Para o operador 

público cumprir a sua função sem discriminar os cidadãos, como aliás fazem todas as 

suas congéneres europeias, teria que aumentar a oferta de canais na plataforma Free-

To-Air TDT. Naturalmente, tal implica uma inversão da estratégia partilhada com os 

operadores privados até há bem pouco tempo.  

Diga-se aliás, que o serviço público que a RTP presta é por vezes desconcertante! 

Senão, veja-mos:  

Quantos minutos em sinal aberto dedicou a RTP à transmissão de eventos desportivos 

dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi 2014? Aos Jogos Paralímpicos? Não assisti a 

qualquer referência a estes eventos eventos nos canais da RTP em sinal aberto!  

O Mundial de Futebol está prestes a arrancar. Mais uma vez iremos assistir, como em 

ocasiões anteriores, à promoção dos operadores de televisão por subscrição através 

da mensagem em rodapé “Este canal está a ser transmitido em Alta Definição através 

da RTP HD disponível nos operadores MEO, ZON,…”?  

Infelizmente a RTP1 é um canal tão comercial como os privados. Tal como os privados, 

faz apelo quase constante à participação em sorteios e concursos através de chamadas 

de valor acrescentado. Muitos programas fazem publicidade durante a emissão normal 

dos programas, por vezes pelos próprios apresentadores. É triste e até penoso assistir 

a um apresentador publicitar de forma encapotada um sistema operativo, uma tablet 

ou um electrodoméstico. Promovem-se bebidas e alimentos que supostamente 

previnem e curam tudo e mais alguma coisa, em crianças, jovens, adultos e idosos. 

Nalguns casos, indivíduos sem habilitação médica promovem em colaboração com os 

apresentadores dos programas, produtos que supostamente possuem qualidades 

terapêuticas, pratica susceptível de colocar em perigo a saúde pública e que nunca 

deveria ser admitida, especialmente no serviço público de televisão!    

Os canais privados utilizaram os seus espaços noticiosos para declararem a sua 

oposição à pretensão da RTP disponibilizar mais canais na TDT. É revelador que não 

tenham ido à rua perguntar aos cidadãos se querem a RTP Memória e a RTP 

Informação na TDT. É óbvio o motivo por que não o fazem: porque sabem que a 

esmagadora maioria dos portugueses está a favor dessa disponibilização! 
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A posição pública dos operadores privados vai muito além da defesa dos seus 

interesses legítimos e não pode merecer acolhimento pois, entre outras coisas, 

pretende condicionar a gestão de outra empresa, neste caso a RTP, o que é 

inaceitável! Ela é sinal evidente que os mesmos estão apostados em manter a oferta 

da plataforma TDT o mais “pobre” possível, com o intuito provável de a médio prazo a 

abandonarem. 

É compreensível que a recente pretensão da RTP em aumentar a oferta de canais na 

TDT (há muito reclamada pelo blogue TDT em Portugal) cause alguma “preocupação” 

entre os operadores privados. Mas não é de forma alguma aceitável que os mesmos 

ameacem recorrer à justiça para impedir o serviço público de cumprir a sua função!  

Mas é ainda menos admissível que um Governo se deixe intimidar, como está a 

acontecer. É significativo e revelador que o até presidente da RTP, nomeado por este 

Governo já percebeu que o Governo está a fazer o jogo dos privados. É muito 

revelador o facto de pessoas nomeadas pelo Governo (de sua confiança) mais cedo ou 

mais tarde acabarem por compreender que as directrizes são erradas e lesam a RTP e 

os interesses dos cidadãos em favor de determinados lobbies. O anterior presidente do 

conselho de administração da RTP acabou por demitiu-se e o actual já demonstrou o 

seu desconforto, pois também criticou o atraso desta consulta dando a entender que 

concordava com a opinião (partilhada pelo blogue TDT em Portugal) que o Governo 

estava a fazer o jogo dos privados.  

 

TV Regional 

Todos os portugueses deveriam interrogar-se porque motivo Portugal é um dos 

poucos países sem canais de televisão regional ou local. A televisão de âmbito regional 

faz todo o sentido num país como Portugal onde há tanta diversidade. A televisão 

regional poderia ser um instrumento muito importante para preservar, divulgar e 

promover a diversidade cultural e económica das distintas regiões do país. Os 

portugueses querem assistir na televisão a notícias e eventos da sua região, o que não 

tem acontecido de forma satisfatória.  

Consideremos apenas a título de exemplo os recentes temporais que assolaram o país. 

Os canais generalistas dedicaram horas aos efeitos do mau tempo em Cascais e no 

Furadouro, no entanto muitas outras praias foram seriamente afectadas e a cobertura 

noticiosa foi praticamente nula. Certamente que a um telespectador residente no 
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Porto interessa muito mais o que se passa no Furadouro do que em Cascais. E a um 

residente em Lisboa interessará muito mais o que se passa em Cascais.  

Também, sempre que há eleições autárquicas o país depara-se com uma situação 

absurda, em que apenas Lisboa e Porto têm direito a debates televisivos dos 

candidatos, como se o resto do país não existisse!  

Do ponto de vista económico naturalmente que também faz sentido haver televisão 

regional e local. Há muitos negócios de âmbito regional ou local em que, obviamente, 

não faz qualquer sentido pagar por publicidade em canais generalistas de âmbito 

nacional.    

Alguns anos atrás a RTP 1 procedia ao desdobramento da emissão ao fim da tarde para 

apresentar um espaço de informação regional emitido a partir dos seus centros 

regionais. No entanto, alegando custos elevados, essas emissões cedo terminaram. Ou 

seja, o Estado não é capaz de assegurar um serviço regional de televisão, mas também 

não tem permitido que os privados o façam!  

No entanto, mesmo que seja ultrapassado o impedimento legal que impede a televisão 

regional e local em sinal aberto e resultado do atraso português, actualmente a 

viabilidade económica de canais regionais e locais na TDT portuguesa é duvidosa por 

vários motivos: 

� A alta taxa de penetração das plataformas de televisão paga. Muitas habitações 

já não possuem sequer antena terrestre. 

� A actual (SFN) ou futura (MFN de SFN’s) configuração da rede implica ou a 

presença dos sinais dos canais regionais em todos ou praticamente todos os 

sites utilizados para emitir os canais de âmbito nacional na zona, ou a utilização 

de uma segunda antena direccionada ao site utilizado para emitir os canais 

regionais ou locais. A primeira situação implica custos mais elevados para o 

canal regional/local, a segunda para o telespectador. 

No entanto, se forem disponibilizados novos serviços de programas de âmbito nacional 

e suficientemente atractivos, tal poderá ressuscitar o interesse pela TDT e motivar o 

aparecimento de canais regionais e locais. 
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De qualquer forma, a possibilidade dos próprios canais regionais e locais gerirem a 

emissão do seu sinal (sob supervisão do regulador) poderia ser um factor muito 

importante no sentido da viabilização do negócio.  

 

Emissões em Alta Definição / Canal HD partilhado 

A melhoria da qualidade de imagem das emissões em HD proporciona uma melhor 

experiência televisiva para o telespectador e é uma vantagem competitiva para os 

operadores que a disponibilizam. Resultado da rápida evolução tecnológica, a redução 

do preço dos televisores de grande ecrã democratizou o acesso ao visionamento de 

conteúdos em Alta Definição. A maioria dos televisores adquiridos em anos recentes é 

dotado de ecrã maior ou igual a 81cm, que melhor permitem desfrutar do HD.  

No entanto, é impossível não encarar com cepticismo o suposto interesse dos 

operadores privados em emitir em Alta Definição. As suas posições em matéria de TDT 

e a relutância em adoptar o 16/9 levam a duvidar do seu genuíno interesse em adoptar 

o HD. Posições como a recente proposta de ressuscitar o Canal HD partilhado não 

ajudam a afastar a suspeita que a pretensão de emitir em HD através da TDT é um 

subterfúgio para impedir o aumento da oferta de canais. Ressuscitar o Canal HD 

partilhado em 2014 é uma pretensão ridícula, desesperada e um insulto à inteligência 

dos cidadãos e dos governantes! Senão vejamos: 

A ideia para o Canal HD partiu de um dos operadores televisivos privados na fase de 

concursos da TDT e nunca funcionou, supostamente por ausência de acordo entre os 

próprios operadores (RTP, SIC e TVI).  

O propósito (declarado) para a criação do Canal HD foi fomentar a migração para a TDT 

(que não cumpriu) e legalmente cessou a sua função a 26/04/2012. No entanto o 

verdadeiro objectivo do Canal HD partilhado terá sido o de servir de justificação para a 

adopção do MPEG-4, pois seria possível difundir cinco canais em SD utilizando MPEG-

2.   

Também o suposto interesse dos privados em emitir os seus canais generalistas em 

Alta Definição deve merecer as maiores reservas. É pública a sua contestação aos 

valores cobrados pela emissão do seu sinal (SD) na TDT25. Sendo a difusão do sinal em 

                                                           
25

 Alvo de pedido de intervenção do regulador e sujeito a consulta pública. 
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HD substancialmente mais cara, torna-se difícil justificar esta pretensão e, como tal, 

toma-la como séria.  

Esta foi a posição conjunta dos operadores em 2010: 

«Desde logo haverá que reconfigurar o MUX A à luz da mais que provável revogação 

das licenças oportunamente atribuídas à PTC a título dos MUX B a F, de forma a que a 

plataforma gratuita permita, de imediato, e sem que tal implique um acréscimo de 

custos para os operadores de televisão generalistas, difundir os quatro serviços de 

programas actualmente em regime de acesso livre, mas no formato de televisão HD.»  

 

«…face ao prazo cada vez mais curto até ao switch-off, à ausência de novos 

serviços de programas FTA (duvidando aliás a respondente da sua actual viabilidade), à 

não utilização da possibilidade de emissão HD partilhada e à aparente ausência de 

oferta de serviços pagos na TDT…» 
 
Para além de não ser tecnicamente possível “reconfigurar” o Mux A para emitir os 

quatro canais em HD com boa qualidade, como o blogue TDT em Portugal esclareceu 

na altura26, fica evidente que o alegado interesse dos operadores emitirem em HD 

seria na condição de serem emitidos os mesmos quatro canais de sempre e não 

suportarem o aumento dos custos de emissão! Isto naturalmente é inaceitável pois, 

na prática, o Estado estaria a subsidiar empresas privadas quando é constantemente 

criticado pelos mesmos privados relativamente ao financiamento do serviço público de 

televisão! 

A dedução lógica das posições tomadas pelos operadores privados leva-nos pois a 

concluir27 que o suposto interesse em emitir em HD poderá não passar de um 

expediente para ocupar o espectro e impedir o aumento da oferta de canais. Na 

eventualidade da activação de um Mux B deverá igualmente ser negada a pretensão 

de ocupar o mesmo com um simulcast em HD dos mesmos serviços de programas 

actualmente disponíveis no Mux A, caso surja interesse por parte de outros 

operadores em disponibilizar novos serviços de programas em HD ou SD e não haja 

disponibilidade de espectro. 

Aliás, se for decidido activar apenas um novo Mux e em DVB-T2 + HEVC, forçando o 

adiamento da instalação da rede associada para 2017 ou depois, estará a dar-se mais 

                                                           
26

 http://tdt-portugal.blogspot.pt/2011/01/tdt-portuguesa-alta-definicao-hd.html 
27

 Opinião que o autor partilhou no blogue TDT em Portugal em Janeiro de 2011. 
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um passo rumo ao fim da TDT portuguesa. O número de lares que apenas recebem 

TDT não para de cair. Quando chegarmos a 2017 provavelmente os operadores dirão 

que ainda não estão reunidas as condições necessárias para a activação do Mux B e 

tudo continuará adiado. 

Face ao exposto, qualquer proposta de aumento da oferta de serviços de programas 

pelos actuais operadores privados (em HD ou SD) deverá ser encarada com reservas 

pelas entidades competentes. Em tal eventualidade, Governo e reguladores deverão 

ter presente o grave precedente que a aceitação da devolução das licenças de 

exploração dos Muxes B-F (sem qualquer penalização) provocou, devendo precaver o 

incumprimento de eventuais compromissos no sentido de disponibilizar novos serviços 

de programas em sinal aberto.  

Há ainda que ter em conta um contratempo de ordem técnica, pois muitas famílias 

compraram set-top-boxs que não suportam emissões HD. Foram comercializados 

vários modelos e, nalguns casos vendidos como totalmente compatíveis com a TDT 

portuguesa! Recordo que o blogue TDT em Portugal rapidamente alertou
28 para esta 

situação, mas desconhece-se qualquer iniciativa por parte dos reguladores no sentido 

de alertar os consumidores. Há pois muitos telespectadores que teriam que adquirir 

novos equipamentos compatíveis com o sinal HD. 
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 http://tdt-portugal.blogspot.pt/2011/10/tdt-portuguesa-adaptador-descodificador.html 



 

Consulta pública ERC/ANACOM sobre o Futuro da TDT –  Maio/2014  24 
 

 

 

Um dos vários modelos de receptores TDT comercializados que não suportam emissões HD 

 

Igualmente, e com base no historial conhecido, caso se abram concurso(s) para a 

exploração de novo(s) muxes, os mesmos deverão ser de âmbito internacional e, 

desde que legalmente possível, deverá ser impedida de concorrer qualquer empresa 

do grupo Portugal Telecom ou qualquer empresa em que o grupo Portugal Telecom 

detenha directa ou indirectamente posição relevante. Deverão também estipuladas 

pesadas penalizações em caso de desistência. 

Devido às vantagens técnicas sobre o formato 1080i, o autor do blogue TDT em 
Portugal recomenda a adopção do formato 720p para a emissão de serviços de 

programas em HD.  
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Resposta às questões colocadas: 

1. Considera que as condições de mercado permitem u m incremento na oferta 
TDT com o surgimento de novos operadores e de novos  serviços de programas? 
Em caso afirmativo, qual a sua tipologia e modelo: 
 
Sim. A oferta de programas em sinal aberto em Portugal é das mais baixas da Europa e 
há países mais pequenos onde a oferta de serviços de programas é maior. Há 
condições de mercado para aumentar a oferta, sobretudo de serviços de programas 
temáticos. No mínimo deverão ser disponibilizados actuais serviços de programas do 
operador público (em SD ou HD) já disponibilizados nas plataformas de televisão por 
subscrição. O incremento da oferta deverá ser através de serviços de programas em 
sinal aberto não codificado (FTA). 
 

2. Antevê o interesse de entidades com vontade e ca pacidade de investimento 
em novos serviços de programas na TDT?  
 
Nas actuais condições, poucas. Fruto das más opções, da actuação do poder, dos 
reguladores e dos operadores portugueses, os telespectadores foram afastados da TDT 
para as plataformas de TV por subscrição. Poucos irão apostar numa plataforma que 
apenas cativa poucos telespectadores. Para além da única empresa portuguesa que já 
manifestou interesse, há uma empresa estrangeira que manifestou interesse em 
investir em vários países europeus29. Se Portugal criar as condições necessárias o 
interesse ainda poderá surgir. O problema é que Portugal tarda em oferecer essas 
condições, permanecendo a incerteza sobre inúmeros aspectos do negócio (espectro a 
afectar à TDT, o número mínimo e máximo de canais a disponibilizar, standard de 
emissão e de compressão). Os investidores não gostam de incertezas. 
 
O autor do blogue TDT em Portugal contactou as seguintes entidades em Abril, no 
sentido de dar conhecimento da abertura da presente consulta: Viacom, Viacom 

Media Networks, Diário de Coimbra, Diário de Aveiro, Diário de Viseu, Diário de 

Leiria, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universidade do Minho, Universidade 

FM e ESECTV. 
 
3. Na eventualidade de se postular um incremento da  oferta TDT, e esta passar 
pelo lançamento de novos serviços de programas, que  intervalos temporais 
respeitar para o efeito, i.e., deverão estes serviç os de programas ser licenciados 
em simultâneo ou sucessivamente, obedecendo a uma c alendarização definida 
com base em critérios gerais?   
 

                                                           
29

 Á qual o blogue TDT em Portugal deu conhecimento da realização da presente consulta. 
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Os novos serviços de programas deverão ser licenciados assim que o respectivo 
operador cumprir as obrigações legais e processuais. Os serviços de programas do 
operador de serviço público deverão ter prioridade sobre os demais. 
 
4. Que objetivos de interesse geral não podem deixa r de ser acautelados e 
assegurados numa possível reconfiguração futura da oferta TDT? 
 

� O aumento da oferta de serviços de programas em sinal aberto não codificado 
já em 2014.  

� A garantia da disponibilização da RTP Memória e da RTP Informação30 em sinal 
aberto não codificado.  

� O acesso aos novos serviços de programas sem custos acrescidos para os 
cidadãos. 

 
5. Que papel deverá ter o, ou ser reservado ao, ser viço público de televisão, 
neste contexto? Deve o serviço público de televisão  ter uma oferta superior à 
dos operadores privados de televisão, no quadro de um eventual alargamento da 
oferta da TDT? 
 
Em caso de escassez de espectro o serviço público de televisão deve ser favorecido 

relativamente a operadores privados. Na maioria dos países o serviço público de 

televisão teve um papel muito importante na transição para a Televisão Digital 

Terrestre, liderando a oferta de serviços de programas. A RTP deverá disponibilizar no 

mínimo e em acréscimo à RTP1 e RTP2 (e o respectivo canal regional nos Açores e na 

Madeira) os seus canais classificados de interesse público RTP Memória e RTP 

Informação. Todas as rádios públicas de âmbito nacional devem também ser 

disponibilizadas salvo por motivo de escassez de espectro. 

6. Nas atuais condições de mercado, qual a viabilid ade de surgirem interessados 
em serviços de programas regionais e locais? 
 
Se o número de serviços de programas de âmbito nacional em sinal aberto for 

incrementado, tal poderá ressuscitar o interesse pela TDT e viabilizar serviços de 

programas regionais e locais. Caso sejam criadas as condições necessárias (legais, 

disponibilidade de espectro, coberturas adequadas aos mercados alvo e preços 

razoáveis para a utilização de espectro e licenças), não há motivo para duvidar da 

viabilidade da existência de serviços de programas regionais e locais.  

7. Qual o figurino de financiamento e de conteúdos que antecipa para os 
serviços de programas regionais e locais?    

                                                           
30

 Serviços de programas classificados de interesse publico. 



 

Consulta pública ERC/ANACOM sobre o Futuro da TDT –  Maio/2014  27 
 

 

Os serviços de programas regionais e locais deverão ser financiados por entidades 
privadas através de receitas publicitárias, donativos, patrocínios, mecenato, ou outras, 
desde que transparentes. Se legalmente possível, deverá ser vedada a participação no 
capital ou o financiamento por entidades de índole religiosa. Deverá ser definida uma 
duração mínima para conteúdos de âmbito regional e local, nomeadamente a 
informação. Os conteúdos deverão ser predominantemente de índole regional 
abrangendo informação, desporto, cultura e entretenimento. 
 
8. Qual o modelo a seguir na abertura de concursos para serviços de programas 
regionais e locais, i.e., deverão estes serviços de  programas ser licenciados em 
simultâneo ou sucessivamente, obedecendo a uma cale ndarização definida com 
base em critérios gerais? 
 
Será desejável que sejam licenciados em simultâneo. Caso não surjam interessados o 
espectro poderá ser reafectado para serviços de programas de âmbito nacional em 
sinal aberto. 
 
9. Levando em conta as experiências passadas e pres entes quanto aos modelos 
de exploração da plataforma TDT e modelos de distri buição de serviços de 
televisão, qual o modelo que considera mais adequad o e como perspetiva a sua 
evolução? 
 
O modelo a adoptar deverá ser o acesso livre não condicionado (FTA). Caso se opte por 
um modelo misto de FTA+PayTV, a Portugal Telecom e todas as empresas do grupo 
deverão ser excluídas. Deverão ser exigidas garantias adequadas com vista ao  
cumprimento das obrigações assumidas.  
 
10. Em concreto, equaciona como plausível haver ain da espaço no mercado para 
uma oferta de televisão por subscrição na plataform a TDT? Em caso afirmativo, 
essa oferta assumiria um posicionamento claramente concorrencial em face da 
oferta já existente (cabo, ADSL, satélite, etc.) ou  deveria antes apresentar-se 
como uma oferta complementar relativamente à restan te oferta paga?   
 

Terão que ser os operadores a avaliar da viabilidade dessa oferta. No entanto, com os 
constrangimentos de espectro existentes o número de canais seria comparativamente 
reduzido e não poderia concorrer com as restantes plataformas, logo seria 
complementar. 
 
11. Que ponderação faz do desenvolvimento dos forma tos em HD, UHDTV e 
3DHD, e da sua adoção nas emissões de TDT? 
 
Em Portugal a TDT arrancou em SD há 5 anos. Graças à evolução tecnológica, à 
progressiva baixa dos preços dos televisores e a migração forçada para a TDT, 
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actualmente uma percentagem elevada da população possui televisores com uma 
diagonal de ecrã igual ou maior que 81cm, dimensão a partir da qual melhor se pode 
desfrutar do formato HD. No entanto, porque o formato SD 16/9 pode oferecer uma 
boa qualidade de imagem e dados os constrangimentos de espectro existentes na TDT, 
deverá favorecer-se o número e a variedade de serviços de programas. 
 
Dado o constrangimento de espectro já referido anteriormente e a fraca aceitação do 
3D, não faz neste momento sentido equacionar o 3DHD ou o UHDTV. Devemos ter 
presente a realidade do mercado português, em que a grande maioria dos conteúdos 
ainda é difundida em formato 4/3, sobretudo no caso dos operadores privados, que 
resistem em adoptar o formato panorâmico 16/9. 
 
12. No contexto da presente oferta de serviços de p rogramas, como encara a 
viabilização das emissões em HD, tendo presentes, n omeadamente, as 
expectativas do público e dos anunciantes e custos de produção e de 
transmissão? 
 
A melhoria da qualidade de imagem das emissões em HD proporciona uma melhor 
experiência televisiva para o telespectador. Resultado da rápida evolução tecnológica, 
a redução do preço dos televisores de grande ecrã democratizou o acesso ao 
visionamento de conteúdos em Alta Definição. 
 
O HD é desde há vários anos lugar-comum na indústria de televisão. Qualquer estação 
de televisão minimamente “sensata” terá nos últimos 6-7 anos adquirido 
equipamentos HD. A oferta de programação em HD é uma vantagem competitiva para 
os operadores que a disponibilizam. No entanto, perante a opção entre se dispor de 
mais canais em definição SD ou menos canais em definição HD, a grande maioria do 
público favorece o aumento do número de canais.  
 
Relativamente aos custos de transmissão e como o blogue TDT em Portugal recordou 
anteriormente, os operadores televisivos já fizeram saber que pretendem emitir os 
actuais quatro serviços de programas em HD, sem acréscimo de custos. 
 
13. Considera possível identificar, desde já, const rangimentos de natureza 
regulatória ao desenvolvimento da HbbTV? 
 

Não. Relativamente a matéria relacionada:  
Dado que as principais funcionalidade do serviço de Teletexto (programação e 
legendagem), ou já estão disponíveis no DVB-T (EPG) ou poderão ser adicionados 
(legendagem), e o nível elevado de disponibilidade de acesso à Internet das famílias, 
fará sentido cada operador avaliar o nível de utilização do serviço de teletexto e 
eventualmente descontinuar este serviço, alocando o espectro libertado (cerca de 
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0.25Mb/s por serviço de programa) para as componentes vídeo e áudio dos serviços 
de programas. 
 
14. Partindo da realidade que já hoje é conhecida e m termos de reserva de 
capacidade para a disponibilização de funcionalidad es que permitam o 
acompanhamento das emissões por pessoas com necessi dades especiais, qual 
a capacidade que entende dever ser garantida no fut uro e quais as 
funcionalidades que deverão ser consideradas para o cupação dessa capacidade 
a reservar? 
 
Após sensibilização do blogue TDT em Portugal31 a RTP passou em Julho 2013 a utilizar 
a audiodescrição em alguns (ainda poucos) programas. Embora a forma como é 
transmitida exclua muitos invisuais, os operadores devem utilizar a audiodescrição no 
maior número de programas possível. Para além da audiodescrição deverá também ser 
disponibilizada legendagem para deficientes auditivos. 
 
15. Como considera dever ser atribuída a capacidade  remanescente (não 
utilizada) da rede associada ao Mux A? Identifique na resposta a quantidade, a 
resolução e a tipologia de serviços de programas.  
 

A capacidade ainda não utilizada deverá, para já (2014), ser utilizada pelo serviço 
público de rádio e televisão. Deverá ser dada prioridade a canais classificados de 
interesse público, como é o caso da RTP Memória e RTP Informação e as rádios 
públicas. Os canais adicionais a disponibilizar seriam: 
 
Televisão: RTP Memória e RTP Informação. 
Rádios: Antena1, Antena2,Antena3,RDP África, Antena1 Vida, Antena3 Rock, Antena3 
Dance, Antena2 Ópera, Rádio Lusitânia, Antena1 Fado, Antena1 Memória, Rádio 
Vivace. 
 
Quando o 5º serviço de programas (PRESSLIVRE/CMTV) estiver licenciado (2014/2015), 
deverá ser disponibilizado ao Mux A. 
  
Os canais de televisão utilizariam resolução standard (720x576i) e respeitando o 
formato original de produção (16/9 ou 4/3), os canais de rádio o codec AAC 96Kb/s 
mínimo. Os canais de rádio deverão fazer uso da funcionalidade EPG32. Todos os 
serviços de programas deverão ser difundidos em sinal aberto não codificado.  
 
16. Como considera dever ser utilizada a capacidade  remanescente (não 
utilizada) da rede associada ao Mux A e a capacidad e da rede associada ao Mux 
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 http://tdt-portugal.blogspot.pt/2013/06/tdt-rdp-rtp-sic-audio-descricao.html 
32

 Deverá no mínimo ser transmitida a informação Now/Next. 
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B? Identifique na resposta a quantidade, a resoluçã o e a tipologia dos serviços 
de programas. 
 
O blogue TDT em Portugal defende a activação, não de uma, mas de duas redes 
adicionais associadas a dois novos muxes.  
 

 
 

A capacidade remanescente do Mux A deverá ser utilizada prioritariamente pelo 
serviço público (rádio e TV), nos moldes referidos no ponto anterior (emissões SD). O 
Mux B difundiria versões HD da RTP1 e RTP2 mais 3 ou 4 serviços de programas SD. 
Todos os serviços de programas emitidos em canal aberto não codificado (FTA). 
 
Caso o interesse demonstrado nesta consulta supere a capacidade de espectro 
associado ao Mux B (assumindo DVB-T, MPEG-4), na atribuição de licença de utilização 
de espectro deverá ser dada prioridade a novos serviços de programas que aumentem 
a diversidade de programação disponível na TDT (canais temáticos) e emitam o maior 
número de horas. Todos os serviços de programas deverão ser difundidos em sinal 
aberto não codificado. 
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Caso o interesse manifestado relativamente a novos serviços de programas de âmbito 
nacional não ocupe toda a capacidade do Mux B e tal capacidade seja suficiente para 
difundir os eventuais serviços de programas de âmbito regional, deverá tal capacidade 
ser afectada para esse fim. Para isso haveria um “desdobramento” da rede MFN 
associada ao Mux B, sendo em cada zona associada ao âmbito regional respectivo 
adicionado aos serviços de programas de âmbito nacional o(s) serviço(s) de programas 
de âmbito regional respectivo(s). Aliás, esta é de longe a solução mais favorável para a 
viabilidade de serviços de programas de âmbito regional, e por isso o blogue TDT em 
Portugal afirmou na consulta sobre a evolução da rede TDT que a opção a seleccionar 
para a rede TDT impactaria a TV de âmbito Regional e Local.  
 
Ainda relativamente ao Mux B apresenta-se um cenário variante em que se reduz o 

número de serviços de programas SD a favor de um terceiro serviço de programas em 

HD que deverá preferencialmente ser atribuído ao operador público e utilizado para a 

transmissão de eventos especiais de forma a não forçar à alteração da programação 

normal dos canais (RTP1 e RTP2), disponibilizar conteúdo adicional (Catch Up TV, 

bastidores, programas das rádios públicas33, etc.) ou a funcionalidade timeshift (+1) em 

que a programação é repetida com um desfasamento de uma hora. No caso da 

utilização para cobertura de eventos especiais faria sentido haver acordo entre os 

operadores para a partilha do serviço de forma a haver um melhor aproveitamento do 

espectro.  

A capacidade excedente não utilizada por serviços de programas e para 
funcionalidades destinadas a pessoas com necessidades especiais, poderá ser utilizada 
para a actualização remota dos equipamentos de recepção (DVB-SSU).   
 
Obs: 
O blogue TDT em Portugal regista com agrado a preocupação demonstrada pela 
ANACOM relativamente à possibilidade da utilização de duas antenas com diferente 
orientação potenciarem a recepção de sinais no canal 56 provenientes de emissores 
longínquos (fora do intervalo de guarda). O autor recorda que nalguns casos situação 
semelhante existe, mesmo quando se utiliza apenas uma única antena pouco 
direccional34 ou mal orientada, como tem alertado.  
 
17. Considerando que é expectável que só após 2017 a atual rede SFN associada 
ao Mux A migre para MFN, qual considera ser o horiz onte temporal mais 
apropriado para a instalação da rede associada ao M ux B (MFN)? Fundamente a 
sua resposta. 
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 Gravações de concertos, entrevistas, etc. 
34

 Como é o caso das antenas logarítmicas mistas vulgo “rabo-de-bacalhau”.  
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O blogue TDT em Portugal defende a activação de dois novos Muxs (Mux B e Mux C) e 
respectivas redes. As redes associadas ao Mux B e Mux C deverão começar ser 
instaladas logo que seja conhecida uma data provável para a disponibilização de 

novos serviços de programas, para que esteja disponível logo que seja necessária. 
Uma vez que não há qualquer impossibilidade técnica, nomeadamente conflito de 
frequências, nada impede que as novas redes sejam instaladas antes mesmo que a 
rede associada ao Mux A migre para MFN. 
 
Relativamente à consideração da ANACOM sobre a necessidade de adquirir uma 
segunda antena de recepção: 
 
«… caso a rede associada ao Mux B seja instalada no imediato, cumpridos obviamente 
todos os procedimentos legais para o efeito, será necessário que, para rececionar as 
emissões provenientes desta rede, uma percentagem significativa da população 
adquira uma nova antena de receção. Concretamente e uma vez que durante este 
intervalo de tempo a topologia das duas redes será distinta, a localização de um 
conjunto de estações emissoras de ambas as redes não será coincidente, o que 
implicará que determinadas residências necessitem de uma antena de receção 
orientada para a estação emissora da rede associada ao Mux A e de uma outra 
antena de receção orientada para a estação emissora da rede associada ao Mux B. » 
 

O blogue TDT em Portugal é da opinião que na maioria dos casos não será necessário 

adquirir uma segunda antena de recepção.  
 
Para a maioria dos locais, a antena actual já está (ou deverá estar) direccionada para o 
best server da rede SFN (Mux A) e, quando ocorrer a alteração do Mux A para MFN de 
SFN’s, não será necessário redireccionar a antena para continuar receber o Mux A, pois 
a nova frequência será activada no mesmo site35. 
 
Os Mux B e Mux C que o blogue TDT em Portugal propõe utilizam duas das três redes 
MFN atribuídas para recepção móvel, para as quais, segundo a ANACOM, não existe 
qualquer impedimento no que respeita à utilização do canal planeado: 
 
«… as três redes de âmbito nacional, em MFN, planeadas à partida para receção móvel não 

terão qualquer impedimento no que respeita à possibilidade de utilização do canal planeado» 
 
A proposta do blogue TDT em Portugal passa pela utilização de MFN de SFN’s também 
para as redes associadas aos Mux B e C. Estas MFN’s de SFN’s respeitariam obviamente 
as áreas de cobertura definidas para as redes planeadas para a recepção móvel e 

                                                           
35

 É essa a leitura que o autor faz da decisão da ANACOM relativa à decisão de evolução da rede TDT 
(Mux A). 
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utilizariam os actuais sites utilizados para difundir a rede SFN C56. Desta forma 
estariam sempre disponíveis 3 frequências36 em todos os sites e não haveria 
necessidade de utilizar duas antenas de recepção.  
 
Para evitar que os telespectadores alterem a antena de recepção ou instalem uma 
segunda antena desnecessariamente, o regulador só terá que informar o público37 que 
está em curso a instalação de novas redes TDT, divulgar38 onde e quando serão 
instalados os emissores dos novos Mux, informar para não efectuar alterações na 
antena de recepção antes das novas frequências ficarem disponíveis na zona de 
residência e ir divulgando a entrada em funcionamento das novas frequências à 
medida que ficarem disponíveis. 
 
No Anexo 1 deste documento apresenta-se a futura rede MFN nacional para recepção 
fixa (MFN de SFN’s), sobreposta com a actual rede de emissores TDT. No Anexo 2, 
apresentam-se as três redes MFN para recepção móvel, sobrepostas com a actual rede 
de emissores TDT. 
 
18. Qual a tecnologia (DVB-T ou DVB-T2) que conside ra dever ser adotada na 
rede associada ao Mux B? Considera que o timing da instalação desta rede é um 
factor relevante a ter em conta no âmbito da tecnol ogia a adotar? 
 
Deverá preferencialmente ser adoptado DVB-T. A forma como decorreu a migração 
para a TDT gerou descontentamento na população, que ficou com uma impressão 
muito negativa da TDT. A adopção do DVB-T2 obrigaria a nova aquisição de 
equipamentos de recepção para receber os novos serviços de programas e potenciaria 
(ainda mais) o abandono da TDT em favor de plataformas de televisão por subscrição, 
ainda mais porque não se perspectiva um aumento da oferta de serviços de programas 
suficientemente motivador39.  
 
A adopção do DVB-T2 poderá fazer sentido se (pelo seu número ou formato de 
emissão) os serviços de programas a disponibilizar não possam ser difundidos com 
qualidade utilizando DVB-T no espectro disponível (incluindo novas redes). Nesse caso 
deverá utilizar-se DVB-T2, mas apenas se for implementada uma política eficaz

40 de 
subsidiação da aquisição de equipamentos de recepção. Caso contrário voltará a 
repetir-se a trapalhada verificada em 2012, com o regulador a subsidiar a aquisição de 
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 4 frequências durante o simulcast para a migração da SFN C56 para a MFN de SFN’s. 
37

 Nas televisões. 
38

 O que não aconteceu relativamente ao Mux A. 
39

 A proposta dos operadores privados parece ir no sentido de se oferecer um simulcast em HD dos seus 
serviços de programas actualmente difundidos no Mux A. 
40

 A subsidiação da migração para a TDT portuguesa revelou-se um fracasso, tendo apenas 1,8% das 
pessoas elegíveis solicitado o apoio a que tinham direito.  
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equipamentos a apenas escassos nove meses do inicio do switch-off analógico (e após 
o switch-off a afirmar que se esperava que a migração fosse progressiva!) e os 
telespectadores a adiarem para a última hora a aquisição dos receptores necessários. 
Refira-se que actualmente estão disponíveis poucos modelos de equipamentos (STB’s) 
DVB-T2 H264 e são comercializados41 a preços entre 50 – 80 Euros, não havendo 
certeza que atinjam PVP equiparáveis às STB’s DVB-T H264 rapidamente. A 
disponibilidade em 2017 de equipamentos DVB-T2 HEVC a preços susceptíveis de 
permitirem a recepção por toda a população de emissões que utilizem essas normas 
permanece uma incógnita. 
 
O timing da instalação é um factor importante a ter em conta. O blogue TDT em 
Portugal defende que a instalação da rede associada ao Mux B (DVB-T+MPEG-4) deve 
ser programada de forma a que esteja operacional assim que os operadores possam 
iniciar a emissão dos novos serviços de programas.  
 
19. Caso em 2017 a norma do formato de compressão d e vídeo HEVC não esteja 
ainda suficientemente madura, considera que a insta lação da rede associada ao 
Mux B deverá aguardar pela maturidade da norma? Em caso afirmativo qual o 
período que considera aceitável para essa “espera”?  
 
A instalação da rede associada ao Mux B não deverá aguardar por 2017 nem pela 
maturidade da norma HEVC. No entanto, a norma de compressão vídeo apenas é 
relevante no multiplexer, podendo se necessário ser alterada quando a rede estiver 
terminada (preferencialmente antes da entrada ao serviço). Caso se decida adoptar 
DVB-T2 HEVC, esperar por 2017 e se constatar um problema de disponibilidade e/ou 
preço dos equipamentos de recepção HEVC, poderá reverter-se para o codec H264, 
alterando a oferta de serviços de programas se necessário.  
 
20. Considera o cenário de substituição da atual re de (DVB-T + MPEG-4) por uma 
rede com tecnologia DVB-T2 e formato de compressão vídeo HEVC passível de 
ocorrer? Neste cenário, quem considera dever suport ar os custos decorrentes 
da necessidade de adaptação das populações? Fundame nte a sua resposta. 
 

Não. Para ocorrer a substituição da actual rede DVB-T+MPEG-4 por uma rede DVB-T2 + 
HEVC sem interrupção do serviço, teria primeiro que ocorrer uma migração da actual 
rede (Mux A) para outra rede que difundisse os actuais serviços de programas. Caso 
ocorra essa substituição deverão ser os operadores responsáveis pelos serviços de 
programas a custear os custos de adaptação da população pois são os operadores os 
principais beneficiados com a utilização de formatos de compressão mais eficientes 
que permitem reduzir o bitrate por serviço de programa.  
 
                                                           
41

 Nos países onde já existem emissões DVB-T2. 
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21. Ainda neste cenário (DVB-T2 + HEVC), como consi dera dever ser utilizada a 
capacidade da rede? Identifique na resposta a quant idade, a resolução e a 
tipologia dos serviços de programas. 
 

Deverá ser dada prioridade à quantidade e diversidade de serviços de programas em 
sinal aberto não codificado, assegurando uma qualidade mínima não inferior à actual 
qualidade SD 720x576i. Havendo disponibilidade de espectro e interesse na oferta de 
serviços de programas em HD, deverá ser utilizado para emissões em HD (720p). 
  
22. Como considera dever ser (re)planeado o espectr o atualmente previsto para 
as redes de receção móvel (DVB-H)? Tenha em atenção , e entre outros que 
considere apropriados, os seguintes tópicos na sua resposta. 
 

Uma vez que não houve interesse no DVB-H, o espectro associado às coberturas MFN 
de âmbito nacional para recepção móvel deverá ser utilizado para emissões DVB-T. 
Como referido anteriormente, o blogue TDT em Portugal defende a instalação de duas  
redes DVB-T associadas a dois novos Muxes, já em 2014/2015.  
 

 
 

Como referido anteriormente, não se prevê que haja interesse suficiente por serviços 
de programas de âmbito regional que justifique uma rede autónoma. Pelo que, nesse 
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caso, a opção que faz mais sentido do ponto de vista económico e técnico para 
disponibilizar serviços de programas de âmbito regional é disponibiliza-los consoante a 
respectiva área de cobertura inserindo-os na SFN respectiva através de 
desdobramento (remultiplexing). 
 
Caso os operadores de serviços de programas regionais pretendam (no total) cobrir 
uma percentagem pequena do território, fará mais sentido autorizar emissões 
pontuais (muito poucos emissores) para o respectivo operador, não se penalizando 
dessa forma a capacidade de um mux para difundir serviços de programas de âmbito 
nacional por causa coberturas muito pequenas (exemplo: 1 Distrito). Nesse caso 
também faria sentido utilizar parâmetros que proporcionam mais robustez ao sinal, 
por exemplo: QPSK, FEC 1/2, GI 1/4.    
 
23. Tendo em conta o exposto no ponto 4.4.1. do pre sente documento, considera 
que se deve planear a faixa de VHF também para TDT?  Em caso afirmativo para 
redes de que âmbito geográfico? 
 

Como é sabido, a faixa de frequências relativa a VHF banda III está repartida em canais 
radioeléctricos com largura de banda de 7Mhz, inferior aos 8Mhz das bandas UHF. Isto 
significa que a capacidade máxima dos Mux em banda VHF é inferior aos Mux em UHF. 
A faixa VHF também apresenta uma imunidade a interferências (causadas pelo homem 
e naturais) inferior às bandas IV e V de UHF. Adicionalmente, por norma obriga à 
utilização de antenas de recepção maiores e menos direccionais que as 
correspondentes de UHF. O VHF é também mais afectado pelo ruído impulsivo e ecos 
de sinal, os principais inimigos da correcta recepção do sinal TDT. Pode no entanto 
sacrificar-se a capacidade do Mux utilizando parâmetros que confiram mais robustez 
ao sinal. As frequências da banda VHF têm no entanto características superiores de 
propagação podendo obter-se cobertura semelhante utilizando um número inferior de 
emissores. Logo, a utilização do VHF (banda III) poderá ser uma opção interessante, 
sobretudo para emissões de TV Regional. 
 
24. Tendo em conta que, no âmbito da gestão de espe ctro, a zona litoral oeste do 
país é a menos sujeita a coordenação internacional e, como tal, aquela que tem 
maior disponibilidade espectral, considera justific ar-se o planeamento de redes, 
em princípio para serviços de programas de acesso n ão condicionado com 
assinatura ou de acesso condicionado ( Pay TV) para essa zona? 
 
NÃO! A haver mais redes no litoral oeste do Continente elas deverão difundir 
programas em sinal aberto não condicionado, pois a zona litoral oeste é 
“genericamente” a única zona do Continente que não recebe (com regularidade) 
emissões de TDT espanhola. Ocorreria dessa forma uma “correcção” da actual 
assimetria da oferta de programas entre o litoral e o resto do Continente. Aliás, faria 
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sentido disponibilizar nesta zona (litoral norte/centro) pelo menos um canal regional 
da Galiza (TVG), dada a proximidade e a ligação cultural e económica existente entre as 
duas regiões. 
 
25. Num contexto em que as condições sejam definida s a priori nos termos atrás 
referidos, no âmbito de um procedimento para atribu ição de direitos de 
utilização de frequências, qual o tipo de intervenç ão superveniente que o ICP-
ANACOM poderá ou deverá ter? Em que condições?   
 

A ANACOM deverá utilizar as suas atribuições para assegurar aos operadores todas as 
condições necessárias para que o aumento da oferta de serviços de programas seja 
uma realidade. O regulador deverá ter presente e acautelar o facto de existir uma 
situação de monopólio na distribuição e difusão da TDT e dos operadores serem 
fornecedores de serviços de programas para o serviço de TV por subscrição do 
operador da rede TDT. Logo, deverão ser definidas regras claras e uma estrutura 
tarifária orientada para os custos.  
 
O regulador deverá definir regras eficazes na dissuasão e no acautelamento do 
incumprimento de compromissos assumidos, exigindo garantias e estabelecendo 
penalizações dissuasoras, sempre que possível.  
 
26. Qual a opção que entende mais apropriada? 
Na opção (a) que critérios deviam ser utilizados pa ra a definição do preço base: 
- Tendo em conta o preço médio anual que resultou d o concurso público relativo 
ao MUX A55 e a evolução expectável dos custos das tecnologias envolvidas? De 
que modo? 
- Com base no princípio da orientação dos preços pa ra os custos (com base em 
que modelo e que taxa de atualização do capital)? 
- Com base num benchmark? 
- Outra opção? 
Existem outras opções, para além das identificadas nas alíneas (a) e (b) supra 
que devam ser ponderadas? Fundamente e identifique essas eventuais opções. 
 
Com base no princípio da orientação dos preços para os custos. 
 
27. Qual a opção que considera mais razoável? Exist em outras possibilidades 
que no seu entender não foram identificadas? Quais?  Fundamente. 
 

A opção mais razoável será a de risco partilhado entre os operadores televisivos e o 
operador da rede. 
 
28. Tendo presente o enquadramento definido na LCE para a atribuição de 
direitos de utilização de frequências, os vários ce nários equacionados no 
presente procedimento de consulta e as opções que t erá defendido em resposta 
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às questões anteriormente colocadas, qual considera  ser o modo de atribuição 
de espectro a adotar pelo ICP-ANACOM? 
 
Se o número e tipo de serviços de programas propostos pelos operadores interessados 
exceder o espectro disponível, a atribuição das respectivas licenças deverá ser sujeita a 
concurso. Deverá igualmente recorrer-se a concurso sempre que tal facto confira uma 
maior segurança jurídica relativamente às licenças atribuídas. 
 
29. Como perspetiva a televisão do futuro? Que plat aformas considera como 
complementares (ou alternativas) à TDT como forma d e assegurar a todos os 
cidadãos o acesso aos serviços de programas televis ivos de acesso não 
condicionado livre? 
Cumprirão essas plataformas, excluindo a TDT, as ne cessidades de todos os 
utilizadores finais? Qual o papel que poderá repres entar a convergência (por ex. 
ao nível dos terminais, serviços, rede e tecnologia s) no que concerne à futura 
utilização do espectro das faixas VHF e UHF? 
 
A Televisão Digital Terrestre é e continuará a ser ainda por muitos anos a principal 
plataforma de difusão televisiva. Só a televisão digital terrestre permite aceder a 
serviços de programas de forma ubíqua e sem custos42 para o utilizador. Outras 
plataformas como o DTH (satélite), o cabo ou a IPTV deverão ser encaradas como 
complementares. A recepção via satélite (em banda Ku ou Ka), por muito potente que 
seja o sinal emitido, exige a utilização de antenas de dimensões razoáveis que obrigam 
a uma orientação razoavelmente precisa ao satélite e, como tal, o acesso ao sinal é por 
norma feito através de instalações fixas realizadas por profissionais. As grandes 
vantagens do satélite relativamente à TDT são a grande disponibilidade de espectro, a 
rapidez na disponibilização de novos serviços de programas, o custo por serviço de 
programas substancialmente mais baixo e a maior fiabilidade do sinal.  
 
A IPTV está longe de ser um substituto para a Televisão Digital Terrestre, por razões de 
ordem económica e técnica. Para garantir uma qualidade mínima do serviço, a IPTV 
exige o acesso a ligações ADSL suficientemente rápidas nem sempre disponíveis, 
sobretudo na província. O serviço exige também uma grande capacidade por parte dos 
operadores de telecomunicações, raramente disponível. A inadequação da IPTV para 
distribuir serviços de programas43 tem aliás ficado demonstrada. Poderei referir o caso 
da recente alteração do footprint do serviço FreeSat que levou muitos expatriados 
ingleses a residir no sul de Espanha a aderir a serviços de IPTV originando a rápida 
saturação das redes locais de Internet. Aliás, para garantir uma qualidade mínima do 
serviço alguns operadores de serviços de video-on-demand estão a negociar com os 
operadores de telecomunicações um favorecimento na utilização da largura de banda 
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 Após o custo inicial dos equipamentos de recepção. 
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 Sobretudo para serviço de televisão linear. 
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disponível contra um pagamento extra pelo serviço. Isto naturalmente cria uma 
Internet a duas velocidades afectando todos os outros serviços que utilizam a Internet 
e a esmagadora maioria dos utilizadores. Naturalmente, ao contrário da TDT, a IPTV é 
um serviço pago pelo utilizador. A IPTV, com as capacidades actualmente 
disponibilizadas pelos operadores de Internet, não constitui pois alternativa à 
Televisão Digital Terrestre.   
 
A WebTV também não é alternativa à TDT por razões de ordem técnica e económica. O 
streaming em tempo real de vídeo/audio com boa qualidade exige ligações de muito 
boa qualidade e servidores de grande capacidade capazes de assegurar muitas 
centenas de milhares de ligações simultâneas. Além disso, rapidamente gera consumos 
de tráfego elevados que podem levar o prestador de serviços de Internet a bloquear 
ou limitar o acesso à Internet pois, na prática, não existem serviços de Internet com 
tráfego ilimitado44.   
 
O DTH será pois a única plataforma capaz de funcionar como complemento ou 
alternativa à Televisão Digital Terrestre. 
 
30. Sendo cada vez mais os operadores de radiodifus ão, produtores de 
conteúdos multi-plataformas, quais as consequências  que tal alteração de 
modelo terá na forma como os consumidores acedem ao s serviços prestados? E 
na forma como os serviços irão ser prestados? 
Em que horizonte temporal considera que as mudanças  preconizadas irão 
acontecer? 
 

Com a introdução de novas plataformas verifica-se uma maior dispersão dos 
consumidores pelas mesmas e uma alteração da forma de consumir de televisão. As 
novas plataformas baseadas em acessos Internet fornecem sobretudo serviços de 
video-on-demand enquanto o serviço “tradicional” de televisão linear continuará a ser 
acedido recorrendo maioritariamente a plataformas terrestres, cabo e satélite. São 
alterações que já se iniciaram há alguns anos.  
 
 
 
 
 
 
 

Notas e anexos: 
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 Os serviços comercializados ao público são, em regra, sujeitos a uma denominada “política de 
utilização responsável”. 
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Rede MFN Nacional para recepção fixa, sobreposta com a actual rede de emissores 
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rede de emissores TDT. 
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vel, sobreposta com a actual rede de emissores TDT. 
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A lista de emissores TDT no site do regulador está 16 meses desactualizada e informa que a rede MFN é 

temporária! 
 

 
A actualização mais recente à lista de emissores no site do operador TDT data de 7/04/2014 
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ii Petição Pela emissão da RTPN e RTP Memória na TDT em canal aberto (06/2009):  

Exmo. Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, 

Os signatários vêm solicitar a sua atenção para os seguintes factos: 

1. A 29 de Abril do corrente ano arrancaram em Portugal as primeiras emissões oficiais de televisão 
digital terrestre (TDT). 

 
2. Portugal é dos últimos países europeus a iniciar o processo de transição do sistema de televisão 

analógica para o sistema de televisão digital terrestre. 
 
3. Segundo recomendação da Comunidade Europeia e já regulado pelo Governo, o encerramento das 

emissões de televisão analógica será em Abril de 2012. 
 
4. O concurso que atribuiu a licença de exploração do Mux A ou seja, da TDT de acesso não 

condicionado livre (canais gratuitos), salvaguardou espaço para a difusão de um canal em alta 
definição e de um 5º canal generalista em definição standard. 

 
5. O concurso para a atribuição da licença do 5º canal terminou sem vencedor. Aliás, os dois únicos 

candidatos foram chumbados pela ERC. 
 
6. O canal em alta definição, que deveria transmitir programação dos canais públicos e privados nunca 

se materializou devido à falta de acordo entre os canais. 
 
7. Como foi reconhecido por responsáveis do Governo, a existência de uma oferta televisiva para além 

dos quatro canais actuais seria um factor extremamente importante para assegurar o sucesso da 
televisão digital terrestre e um apoio muito significativo na fase de transição. Esta, aliás, tem sido a 
estratégia seguida por vários outros países em que, por exemplo, os operadores públicos 
disponibilizaram novos canais temáticos na plataforma de TDT. 

 
8. Não se perspectiva a breve prazo uma alteração da situação de impasse em que o 5º canal e o canal 

de alta definição se encontram. 
 
9. Em 2004, aquando do lançamento dos canais RTPN e RTP Memória, foi dada como justificação para a 

sua não difusão na rede analógica de televisão a falta de espectro (espaço) radioeléctrico. Os canais 
ficaram disponíveis apenas nas plataformas de canais pagos. 

 
10. Actualmente existe espectro (espaço) livre no Mux A para a difusão de, pelo menos, mais dois canais 

em definição standard. 
 
Pelo exposto, vimos solicitar: 
 
A difusão dos canais RTPN e RTP Memória em sinal aberto no espaço livre do Mux A da TDT. 
 
Lisboa, 17 de Junho de 2009 
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Os Peticionários  

Petição criada em Junho de 2009 e enviada em 8/7/2010, para o Ministério das Obras Públicas, 
Transportes e Comunicações (MOPTC) e para o Ministério dos Assuntos Parlamentares (MAP).  -  
resposta recebida por Ofício do MOPTC nº 2608 datado de 11-11-2010. 
 
ii
 Carta enviada ao MAP (08/2011): 

  
Exmo. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, 

Como cidadão interessado e autor do Blogue TDT em Portugal, um espaço de cidadania que desde 2008 
acompanha a evolução da introdução da televisão digital terrestre no nosso país, enquanto observador, 
conhecedor e estudioso destas matérias, tomo a liberdade de lhe transmitir alguns dados.  

Como conhecedor das potencialidades da tecnologia DVB-T e do bom uso que á mesma é dada em 
tantos outros países, em prol de todos os cidadãos, não posso em consciência ficar em silêncio 
enquanto o meu país desperdiça uma oportunidade de evoluir. Pretendo desta forma contribuir para 
que o Governo tome as decisões mais acertadas relativamente a esta matéria. 

A poucos meses da data prevista para o inicio do desligamento dos principais emissores de televisão 
analógica, a situação de atraso e impasse em que a TDT portuguesa se encontra é evidente. Poucos 
cidadãos fizeram já a migração para a TDT. Os últimos dados oficiais conhecidos apontam para uma taxa 
de apenas 1,1% entre os portugueses sem televisão paga, valor que à presente data não deverá ser 
significativamente superior. Os motivos deste atraso são essencialmente quatro:  

� Ausência de factores de motivação relevantes; 
� Falta de informação e de promoção; 
� Custos envolvidos na transição; 
� Indisponibilidade de sinal em algumas zonas. 

Todos estes factores contribuem para o atraso português na migração para a televisão digital terrestre. 
Existem várias contradições entre o discurso oficial até à data, o que foi prometido e a realidade no 
terreno. Contudo, por ser a ausência de novos programas na TDT a causa principal deste atraso, é sobre 
a mesma que me irei focar. 

A oferta dos dois canais adicionais que a TDT iria “oferecer” (5º Canal e Canal HD) não se materializou. 
Apesar de ter sido reconhecida a importância fundamental destes canais para motivar a migração 
voluntária para a TDT

1
, e apesar do falhanço de ambos, o Governo anterior não tomou qualquer medida 

para providenciar alternativas. 

Na generalidade dos países, em todos os continentes, a televisão pública tem aproveitado as 
potencialidades da TDT para (a custos reduzidos) melhorar substancialmente o serviço público prestado, 
lançado novos canais temáticos de acesso livre (FTA): canais infantis, de história, educativos, desporto, 
etc. Veja-se o exemplo espanhol e Italiano. Em Portugal, mesmo sem o 5º Canal generalista e sem o 
Canal HD, a RTP fez saber (através da posição da CPMCS) que considera não serem viáveis mais canais 
na TDT

2
. Uma posição no mínimo estranha, sobretudo se considerarmos uma afirmação anterior da 

própria RTP: 

 «A exemplo de outros países e das experiências mais recentes de TDT na Europa, o papel do serviço 

público de televisão (e concretamente as exigências em matéria de inovação e de cobertura universal de 
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Portugal) pode ser decisivo para um switch-off mais rápido, quer através da qualidade e diversidade dos 

serviços de programas oferecidos, quer ainda pelo desenvolvimento de novos serviços ligados ao 

desenvolvimento da sociedade da informação (informação, educação, etc.).»  

Mas enquanto a TDT passa incompreensivelmente ao lado do operador público de rádio e televisão, o 
mesmo anuncia novos projectos a disponibilizar em exclusivo através de operadores de televisão paga 
(casos da RTP HD e RTP Música). Não deveria ser missão prioritária da RTP fornecer um serviço público e 
universal de qualidade a todos os portugueses? Não deveria a RTP apostar a TDT? 

Recordo que muitos portugueses já se manifestaram publicamente a favor da RTP Memória e da RTP-N 
(canais classificados de interesse público) em canal aberto, quer através do blogue TDT em Portugal, que 
foi o autor de uma petição em 2009

3
, quer mesmo através do programa da RTP “A Voz do Cidadão”

4
. O 

próprio ex-director da RTP Memória defendeu recentemente a emissão do canal em sinal aberto.  

Importa realçar que actualmente existe espectro livre suficiente no Mux A para emitir três ou quatro 
programas adicionais em definição Standard, com qualidade. Actualmente cerca de 30% da capacidade 
do Mux A é utilizada para emitir o Canal HD que há mais de dois anos nada emite, como é sabido. 

Estranhamente, nem tampouco a desistência da oferta de TDT paga, que era considerada importante 
para o sucesso do processo de transição devido às sinergias criadas, levou a qualquer reformulação da 
TDT. A TDT portuguesa ficou desta forma reduzida a um único Mux! 

Desde o seu arranque oficial em Abril de 2009, não existe portanto qualquer factor diferenciador ao 
nível de conteúdos na TDT portuguesa. Logo, o incentivo para fazer a mudança é praticamente nulo, 
sobretudo em zonas de boa recepção do sinal analógico. Enquanto não existir uma oferta 
suficientemente motivadora ao nível de canais, e em virtude dos custos e transtornos envolvidos, o 
consumidor irá adiar o mais possível a mudança para a TDT.  

Recordo que, também em Espanha a migração para a TDT falhou inicialmente, obrigando ao 
relançamento da TDT em 2005 com uma oferta alargada de canais Free-To-Air. Mas, infelizmente, as 
autoridades portuguesas parecem nada ter aprendido com as experiências de outros países mais 
adiantados em matéria de televisão digital terrestre, insistindo numa estratégia sem provas dadas e 
altamente arriscada como cedo se pôde constatar. Apesar de ter falhado em praticamente todos os 
níveis, a estratégia incompreensivelmente não foi alterada. 

Creio que é de interesse estratégico para o país a existência de uma rede de difusão televisiva terrestre 
abrangente e fiável. Contudo, perante os sucessivos erros cometidos na implantação da TDT em 
Portugal, não é de estranhar que haja já mais portugueses a receber televisão por tecnologias 
alternativas do que por sinal terrestre. É aliás perfeitamente legítimo pensar que por trás do enorme 
atraso da implantação da TDT em Portugal estão fortes interesses económicos, que nem o anterior 
Governo nem o regulador conseguiram contrariar. A continuar esta ausência de rumo na TDT, o 
investimento no melhoramente da rede estará seriamente comprometido, bem como a possibilidade da 
televisão de âmbito regional, pois será economicamente inviável. Perdem todos os portugueses. 

Portugal teimou em ignorar as lições aprendidas a custo por outros países, adoptando uma estratégia 
errada, com os resultados que são conhecidos. Fundamentalmente, a estratégia seguida não teve em 
consideração as aspirações e interesses dos consumidores, que são o elemento principal para o sucesso 
da migração para a televisão digital terrestre.  
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Em nome do desenvolvimento do país, faço votos que o Governo tome as decisões acertadas, também 
no que diz respeito à televisão digital terrestre. 

Com respeitosos cumprimentos, 

Blogue TDT em Portugal 

http://tdt-portugal.blogspot.com 

 


