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RESUMO
O
Por decisã
ão do Estad
do Portuguê
ês, em con formidade com as Dirrectivas Eurropeias, a actual
a
rede
de Teledifu
usão de TV
V analógica
a, que supo
orta o serviç
ço de TV de acesso ggratuito (Fre
ee To Air –
FTA) irá sser desligad
da definitiv
vamente em
m 2012. Aquela
A
rede
e será subsstituída pela rede de
Televisão Digital Te
errestre (TD
DT), cuja iimplementa
ação está a ser conncluída pela
a Portugal
Telecom. A licença para
p
a opera
ação da red
de TDT foi atribuída
a
pe
ela ANACOM
M à PT em Dezembro
de 2008, na sequência do Con
ncurso Púb
blico realiza
ado para o efeito. A rede TDT apresenta
diversas va
antagens para os utiliz
zadores e, d
do ponto de
e vista das redes, apreesenta um saldo
s
muito
positivo ao
o nível da eficiência
e
na
a utilização
o do espectro. Nesta comunicaçãão, são abo
ordadas as
característticas tecnoló
ógicas da re
ede TDT, o racional do
o planeame
ento de cobbertura e as opções de
implementação utiliza
adas no des
senvolvimen
nto da rede.

BIO
Carlos Lag
ges (46 an
nos) lidera o Departa mento de Plataformas de Televvisão da Direcção de
Plataforma
as e Engenharia de Serviços d
da Portuga
al Telecom (PT), senndo responsável pelo
desenvolviimento das plataforma
as TDT, da
as plataform
mas Headen
nd de supoorte aos serrviços Meo
IPTV, Meo
o Mobile e Meo
M Online, e pelo Ce
entro de Pro
odução Multimédia da PT. Ingres
ssou na PT
em 1989, tendo traba
alhado nas áreas de p
planeamento e desenv
volvimento dde redes. De 2003 a
2008 lidero
ou o departtamento de Plataforma
as de Serviços da Dire
ecção de P
Planeamento
o da Rede,
sendo ressponsável pela
p
elaborração dos Planos de
e Desenvolvimento daas Plataforrmas IN &
Messaging
g e da rede de Broadc
cast TV. De
e 1996 a 20
003 liderou o departam
mento de Sistemas de
Comutação
o da Direccção de Engenharia
E
e Planeam
mento de Rede, senndo responsável pela
elaboração
o das esp
pecificações
s técnicas e desenv
volvimento tecnológicco dos sis
stemas de
comutação
o da rede de voz da PT. Como rrepresentan
nte da PT, foi
f Delegad o Técnico nos
n grupos
de normaliização SPS
S e SPAN do
d ETSI e S
SG11 do IT
TU-T. Entrre 2000 e 22004, desem
mpenhou o
cargo de ““Chairman” do grupo EWSD & S
Surpass Us
ser Forum. Possui a Licenciaturra em Eng.
Electrotécn
nica e de Computadore
es, ramo de
e Telecomu
unicações, pelo
p
IST.
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