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Por decisão da União Europeia, até 30 de junho de 2020, os 
Estados-Membros deverão permitir a utilização da faixa de 
frequências de 694-790MHz (700MHz) pelos sistemas 
terrestres capazes de fornecer serviços de comunicações 
eletrónicas sem fios em banda larga(…). Tal significa que os 
emissores de TV que utilizem frequências acima de 700MHz 
terão que migrar para um canal de emissão inferior aos 
700MHz. 

Com este propósito a ANACOM aprovou o plano de 
desenvolvimento da migração da rede de televisão digital 
terrestre (TDT) com vista à libertação da faixa dos 700MHz. 
Esta Autoridade determinou ainda a realização de um teste 
piloto, no dia 27 de novembro, que consiste na alteração do 
emissor de Odivelas Centro, que passará do canal 56 para o 
canal 35. 
Depois da alteração do emissor de Odivelas Centro, no dia 27 
de novembro, as alterações dos restantes emissores que 
compõem a rede de TDT começam entre a 3.ª semana de 
janeiro e a 1.ª semana de fevereiro de 2020 e terminam no dia 
30 de junho de 2020. O processo vai iniciar-se de sul para 
norte e terminará nas regiões autónomas dos Açores e da 
Madeira. Ver ao lado atribuição dos novos canais e 
cronograma de implementação. 

TDT com novas frequências! 
Migração da rede TDT com vista à libertação da faixa dos 700 MHz para implementação do 5G  

Fonte:  

https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryName=CATEGORY_ROOT&languageId=0
https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryName=CATEGORY_ROOT&languageId=0
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1. Instalações com Amplificadores Multibanda TEKA 

Verificar se o novo canal se situa na gama de frequência/canais de entrada da central amplificadora, em caso afirmativo bastará 
re-sintonizar os televisores para a nova frequência/canal, caso contrário terá de alterar o cabo proveniente da antena para a entrada 
do amplificador que inclui a nova frequência/canal e re-sintonizar os televisores. 
Poderá ser necessário ajustar o ganho relativo à nova entrada onde foi ligado o cabo proveniente da antena, ajustando o 
potenciómetro correspondente. 
Para mais informação descarregue o manual do utilizador: aqui 

 

Tal como havia sido assegurado pela reguladora, o processo de alteração do sinal é simples e não vai ser necessário substituir ou regular as 
antenas. E do lado dos utilizadores, não precisará preocupar-se com o equipamento, que será o mesmo, seja a televisão como a box 
descodificadora. Além disso, não será necessário subscrever serviços adicionais aos que já tem para usufruir da televisão gratuita (TDT). 

Em edifícios ou condomínios  localizados em zonas que mudem de frequência/canal podem ser necessários alguns ajustes nas 
centrais de receção/amplificação de sinal. 
Com Teka é simples e não necessita de inutilizar ou adquirir qualquer equipamento novo.  
Veja de seguida. 

O que é necessário fazer para continuar a receber? 

https://www.tekaelectronics.com/sites/www.tekaelectronics.com/files/catalog/manuais_amp_teka.pdf
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2. Instalações com Amplificadores Monocanais Programáveis TEKA 

O display apresentará --. 
Primir a tecla ENTER. 
Se não obtiver qualquer reação no display a unidade está protegida contra alterações. 

Desbloquear: Prima simultaneamente as teclas  duas vezes, num intervalo de 0,5s. 

Surge então UL, que significa que o unidade está desbloqueada. 
Use a tecla ENTER para selecionar o canal programado que pretende alterar (na maioria dos casos canal 56) entre os dois apresentados no display 
(nota a unidade é dupla). 

Use as teclas  para selecionar o novo canal atribuído à localização do edifício. 

Por segurança bloquei a unidade. Prima para tal as teclas  duas vezes, num intervalo de 0,5s. No display surgirá LO. 

 
Para mais informação descarregue o manual do utilizador: aqui 

https://www.tekaelectronics.com/sites/www.tekaelectronics.com/files/catalog/manuais_amp_teka.pdf

