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e o calendário marcasse hoje 26 de Abril 
de 2012, data do fim das emissões ana-
lógicas dos 4 canais em sinal aberto, os 
televisores em sua casa estavam prepa-
rados para embarcar na viagem da te-

levisão digital terrestre (TDT)?
Na primeira fila, já está instalado quem paga um ser-
viço de televisão (cabo, satélite, fibra óptica ou IPTV): 
para estes, nada muda. Em terra arriscam-se a ficar 
mais de metade dos lares que ainda recebem as emis-
sões por antena, segundo dados da ANACOM, Auto-
ridade Nacional das Comunicações. 
É provável que já tenha pago o seu lugar na aventura 
TDT se comprou um televisor, sobretudo após 2009. 
Nessa altura, mais televisores começaram a incluir o 
sintonizador DVB-T que descodifica sinais em 
MPEG4/H.264. Caso não tenha um televisor com esse  
sintonizador, as caixas descodificadoras que testámos 
são a última bóia de salvação para não ficar “às escu-

S

Sinal TDT 
na partida
Na falta de acções de esclarecimento dos responsáveis pela TDT, 
respondemos às suas dúvidas e analisamos o equipamento

ras”. O apagão pode varrer algumas zonas do País já 
no início de 2011, quando estão previstos testes para 
analisar o impacto na população. Sobre esses cortes-
piloto, o processo de switch-off faseado e eventuais 
apoios à compra do equipamento, pouco ou nada tem 
sido divulgado pela Portugal Telecom, responsável 
por implementar a TDT, operadoras televisivas ou 
Governo. Não admira que cerca de 84% dos portugue-
ses tenham revelado que nunca ouviram falar de te-
levisão digital terrestre, num  inquérito do OberCom, 
Observatório da Comunicação, de 2008.     

4 canais digitais no lugar de um analógico
Mais de 80% da população já está coberta pelas novas 
emissões. Para saber se a sua zona foi incluída, intro-
duza o código postal em www.tdt.telecom.pt. 
Se não paga um serviço de televisão, nem o pretende, 
seja por comprar um novo televisor ou caixa desco-
dificadora, há uma certeza: o custo desta mudança 

Seleccionámos caixas 
descodificadoras com 
sintonizador DVB-T MPEG4 
e sem disco rígido, compatíveis 
com a televisão digital 
terrestre nacional, à venda 
em lojas físicas e na Net. 
Avaliámos o desempenho do 
aparelho com sinais de fraca 
intensidade ou distorção, para 
aferir a sensibilidade 
e correcção de erros do 
sintonizador. Um painel de 
especialistas verificou a 

imagem em televisor CRT, 
por ligação SCART, e em LCD 
e plasma e emissões em 
alta-definição, por ligação 
HDMI.

energia em 3 tempos
Medimos o consumo a 
funcionar, em stand-by e 
desligados pelo botão on/off. 
Um wattímetro calculou a 
potência consumida, pelo valor 
da tensão, corrente e factor de 
potência.

CoMo TESTáMoS 12 CAIxAS DESCoDIfICADoRAS

Wattímetro regista consumo
em stand-by de 16,2 W, 
o mais elevado do teste

€ 113
PouPança

Proteste
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Em média, mais de 2 televisores 
disputam as atenções em cada lar. 
Sem o sintonizador necessário,  
nem subscrever canais, têm de 
comprar uma caixa por aparelho
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vai sair do seu bolso, com ou sem comparticipação 
das autoridades. Por que não ficar na mesma? A Co-
missão Europeia decidiu que a TDT fosse introduzida 
nos países da União, para finalizar as transmissões 
analógicas em 2012. Estas não podem ser mantidas: 
ocupam demasiado espectro radioeléctrico. A TDT é 
também transmitida via hertziana, mas em sinal di-
gital, mais comprimido. Na largura de banda ocupada 
por um canal analógico cabem 4 canais digitais. O 
espectro livre servirá novas aplicações de serviços 
móveis e televisão, por exemplo. 

Libertar espaço para a alta-definição
A imagem melhora por ser menos susceptível a “chu-
va” (ruído) e apresenta maior nitidez, sobretudo em 
locais onde a intensidade do sinal é mais fraca. Mas 
evite usar antenas interiores, muito vulneráveis a in-
terferências de telemóveis, por exemplo. Ao fazer uma 

chamada, pode mesmo per-
der o sinal e ter de reiniciar 
o descodificador. As ante-
nas interiores só conseguem 
uma recepção estável em 
locais com sinal de boa in-
tensidade.
A TV digital abre as portas 
à transmissão em alta-defi-
nição, que consome mais 
largura de banda. Para já, é 
só uma hipótese, pois os 4 
canais generalistas são 
transmitidos com resolução  
semelhante à das emissões 
analógicas. Há a possibilida-
de de integrar um quinto 
canal ou até um de alta-de-
finição. Mais tarde, prevê-se 
ainda incluir um pacote 
pago de canais.
Outra novidade para quem 
não tem TV por subscrição 
é o guia electrónico de pro-

gramas (EPG). É uma grelha que permite consultar a 
programação dos canais e, nalguns aparelhos, agen-
dar gravações a partir dela. 

À altura do futuro até em TV pré-histórica
Muitos dos televisores comprados antes de 2009 pre-
cisam de caixas descodificadoras. O nosso teste reve-
la que os desempenhos e preços variam muito e há 5 
opções melhores e mais baratas do que a vendida pela 
PT, a Sagem.
Nos 12 aparelhos testados, a imagem não decepciona, 
mesmo que tenha um televisor antigo (CRT). Para o 
ligar à caixa tem de usar uma ficha SCART. Os desco-
dificadores da nossa amostra apresentam, entre ou-
tras, saídas SCART e HDMI (para LCD e plasma HD 
ready), mas só o Sagem fornece um cabo SCART e o 
Optex/Starcom um HDMI. Os restantes fornecem um 
cabo de vídeo composto, que origina pior imagem.
Com resultados mais modestos em televisores CRT, 
os modelos Technisat e Metronic HD-Z2 não permitem 
usar sinais RGB na ficha SCART e privilegiam o de 
vídeo composto. 

84% 
dos portugueses 

nunca ouviram 
falar de TDT, 

segundo o 
obercom, em 2008

16,2 W 
consumo em 

stand-by mais 
elevado no  

Metronic HD-Z1

18 seg 
Tempo máximo 

para iniciar no 
Sigmatek e Sagem

até Junho 
de 2011,  
a tV analógica 
acaba 
nalgumas 
zonas, ainda 
não definidas, 
para testar 
impacto

dEsligar a 3 fasEs Em 2012

confira a bagagEm Para sE ligar à TdT 

Antena UHf: à partida, pode manter 
a sua. As mais antigas podem não 

suportar a frequência. Nalgumas zonas, 
pode ter de redireccionar a antena. Precisa 
de um descodificador por aparelho se este 
não tiver sintonizador DVB-T MPEG4.
  

Instalação colectiva do prédio: 
a maioria pode manter a actual, mas 

tem de comprar uma caixa por TV. Também 
pode pedir a colocação de modulador à 
entrada da instalação, que converte o sinal 
para analógico e distribui pelos residentes. 
Não acede ao EPG ou eventuais emissões 
em alta-definição. 

Descodificador com sintonizador 
DVB-T MPEG4: precisa de um por 

cada TV não compatível, excepto se o seu 
prédio optar pelo modulador à entrada 
da instalação colectiva. 

1

2

3

Se comprou antes de 2009, o TV não deve ter o sintonizador DVB-T MPEG4. 
A maioria só era compatível com a norma MPEG2, usada noutros países.

Televisores CRT sem HDMI: 
tem de ligar a caixa por SCART

Lista de modelos preparados 
em www.deco.proteste.pt/tv 

■ 1.ª fase: 
12 de Janeiro  

■ 2.ª fase:  
22 de Março 

■ 3.ª fase:  
26 de Abril 

Funchal Lisboa

Santarém

Leiria

Coimbra

Aveiro

Viseu

Castelo
Branco

Guarda

Bragança

Porto

Braga
Vila
Real

Setúbal Évora

Beja

Faro

Portalegre

Ponta
Delgada

Viana
do Castelo
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Descodificadores de TDT A nossa selecção

67
TELEVES TDT 7151
Permite gravar programas, parar a emissão  
e reproduzir fotos, através de pen-disk ou disco 
rígido externo. Sintonizador permite imagem estável, 
mesmo com sinal de fraca intensidade e distorções. 
Consome apenas 0,6 W em stand-by. 
€ 139 - € 199

DENVER DMB-105HD
Grava emissões e reproduz fotos através  
de dispositivos USB. Boa imagem. 
É lento a iniciar: cerca de 11 segundos, desde o 
modo stand-by até obter imagem e som estáveis. 
Gasta pouca energia em stand-by: 0,3 W. 
€ 49,99

DESCODIFICADORES DE TDT PREÇO (€) EmISSãO RESULTADOS
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teLeVes TDT 7151 139 - 199 V V B A B B A C C B C B A C 69

DenVer DMB-105HD 49,99 V C B B B A B C C D D A B 67

BestBUy Easy Home TDT HD 89 C B B B A C C C C D A B 66

sigmatek DVBR-520 HD 64,48 * V C B B B A C C B E E A B 63

optex/starCom ORT8891/8891-HD 108,74 * V V C A B B A C B C E E B B 62

teCHnisat DiGYBOXX T4 94,90 - 99,90 C B C C B A B B C D D A 53

metroniC Zapbox HD-Z2 89 - 99,99 B A C B A B C B C C E B 45

sagem ITD81HD PT 99 C B B B A C D C A E E C 43

iBerosat TDT-3000 75 - 90 V C A B B A C B C E C E B 43

teka TK2000 THD 163,40 C A C B A B C A E C E C 38

strong SRT 8150 135 - 178,80 V V B A B B A A D B C B E C 34

metroniC Zapbox HD-Z1 89 - 149 C A B B A C B B C D E C 29

 
Cobertura, tecnologia 

e equipamento 

no dossiê TDT em 

www.deco.

proteste.pt/tdt

preço Os modelos com * só 
foram encontrados em lojas 
na Net: o Sigmatek à venda 
em www.pixmania.pt e o 
Optex/Starcom em www.
redcoon.pt
 
pausa da emissão Possível 
nos aparelhos que gravam 

em dispositivos USB, permi-
te parar a emissão e retomá- 
-la mais tarde. Um filme, por 
exemplo, é armazenado na 
memória USB e reproduzido 
em diferido. 

sensibilidade do sintonizador 
Capacidade com sinal de in-

tensidade menor, importan-
te para quem utiliza antena 
interior ou numa zona afas-
tada do centro emissor.

Correcção de erros Utilizámos 
sinal de boa intensidade, mas 
afectado por distorções que 
reduzem a qualidade. 

epg Boa visibilidade, facilida-
de a utilizar, acesso a detalhes 
e opção de ver mais do que 
um canal em simultâneo dão 
a melhor nota. 

tempo para iniciar Entre ligar 
a partir de stand-by até obter 
imagem e som estáveis. 

QUADRO COmO USAR

Muito bom
Bom
Médio
Medíocre
Mau

Melhor 
do Teste
Escolha 
Acertada
Escolha  
Económica

Boa qualidade Não comprar

69
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Já disponível para mais de 80% 
dos portugueses, muitos ain-
da desconhecem a Televisão 

Digital Terrestre (TDT), a pouco mais 
de 1 ano e meio do fim das emissões 
analógicas. No papel de informador, os 
responsáveis pelo processo não mos-
tram o mesmo empenho e velocidade 
de acção que dedicam a implementar 
as infra-estruturas. Até à data, não há 
campanhas de esclarecimento pela PT, 
responsável pela plataforma, opera-
doras de televisão, ANACoM (Autori-
dade Nacional de Comunicações), ou 
mesmo até pelo Ministério das obras 
Públicas,Transportes e Comunicações 
(MoPTC).
Mais de metade dos lares portugueses, 
sem televisão por subscrição, precisam 
de esclarecimentos para reagir antes 
do sinal analógico se apagar, em Abril 
de 2012. Se não investirem num tele-

visor preparado para a TDT, terão de 
comprar caixas descodificadoras. Além 
da obrigação de um plano de informa-
ção ao público, a licença de utilização 
de frequências da PT definia ajuda eco-
nómica aos cidadãos mais carenciados 
e a quem só poderá aceder às emissões 
digitais via satélite, sobretudo, nalgu-
mas zonas no Interior e Ilhas. É urgen-
te divulgar como se processarão essas 
comparticipações. 
Sem vantagens, poucos portugueses 
vão equipar-se já para a TDT. Não há 
mais de 4 canais, alta-definição ou 
serviços relevantes.
Enviámos as nossas preocupações ao 
MoPTC, à ANACoM e ao Secretário de 
Estado do Comércio, Serviços e Defe-
sa do Consumidor. 
Estamos sintonizados nas suas dúvidas: 
envie para tdt@deco.proteste.pt ou 
ligue 808 200 145 ou 21 841 08 58.

As suas dúvidas na nossa antena

Já a imagem do Teka apresentou desvio de cores e 
perdeu detalhe. Apesar de inexistente nas actuais 
emissões TDT, testámos os descodificadores com sinal 
de alta-definição e resolução de 1080 linhas em modo 
entrelaçado. Só o Technisat não alcança a excelência, 
devido ao fraco contraste e desvio de cores.

Economize 113 euros e na factura da luz
A Escolha Acertada vence a caixa vendida pela PT, 
que custa quase o dobro, mas recebe uma avaliação 
6 lugares abaixo pelos nossos especialistas. 
O modelo mais caro, Teka, revela-se um negócio pior: 
não o recomendamos, sobretudo, pelo consumo ina-
ceitável em stand-by. Com o Denver, poupa € 113 e fica 
melhor preparado para a era digital. ¬

lEiTorEs Em alTa voz

“Descodificadores são muito 
caros para o nosso bolso”
O nosso leitor não tem televisão por assinatura, 
nem televisor preparado para a TDT. Em Abril 
último, contactou a PT para se informar sobre 
as caixas descodificadoras. Em resposta, ficou 
com uma ideia dos preços dos aparelhos da PT: 
entre 99 e 249 euros.

Quantos televisores existem em sua casa? 
Três divisões estão equipadas com um 
aparelho. Se optar pelos descodificadores, terei 
de comprar três. Presumo que seja o caso em 
muitos lares portugueses. 

Pondera subscrever um serviço de televisão? 
Sim, mas deviam criar alternativas. As caixas 
são muito caras, incluindo a da PT. Não é 
aceitável que os utilizadores suportem a 
totalidade dos custos. O Estado deve ajudar.  

Como se mantém a par do processo?
Procuro informação na Net. Mas a PT e o 
Governo não se tem esforçado por explicar a 
mudança ao público, que não sabe o que 
comprar e o momento certo para o fazer. 

Joaquim Cunha, 51 anos, 
Vila Nova de Famalicão

os 3 PiorEs a dEvorar luz

Descodificadores abrangidos pelo eco-design 
da Comissão Europeia: desde 2010, se 
excederem um consumo de 2 W em stand-by, 
não entram no mercado europeu. o pior dos 
testados, muitos à venda antes daquela data, 
é o Metronic HD-Z1: gasta 8 vezes mais. 
A Escolha Acertada, o Denver, é irrepreensível.

Caixas à altura 
das emissões 
em alta- 
-definição, 
ainda ausentes 
do sinal aberto

Denver 
DMB-105HD 

Metronic 
Zapbox 

HD-Z1

 Stand-by      Ligado

Strong 
SRT 8150

Teka TK2000 
THD

Consumo (W) Euros por ano

  7

18,7
17,4

12,6
14,3

10,8

11,1

0,3

Cenário: aparelhos ligados 4 horas e 20 horas em stand-by 
por dia; tarifa simples EDP, mercado regulado, até 20,7 KVA

€ 18,90

€ 1,60

€ 14,50

€ 12,20


