
From:                              Adriano Manata AMITRÓNICA 

Sent:                               quinta-feira, 31 de Janeiro de 2013 22:57
To:                                   evolucao.tdt@anacom.pt
                                  
Subject:                          Re: Consulta TDT

 
Exmos Srs.
 
Verificada a consulta pública da ANACOM sobre a evolução da rede de TDT, não tenho dúvidas 
em afirmar que a melhor opção é a última a 
 
5.1.5 Alteração da configuração para uma rede MFN (MFN de SFN’s)
 
E justificando, é em meu entender a mais robusta para permitir a visualização sem interrupções 
dos canais digitais tendo em conta a posição geográfica de Portugal, QUE NÃO É 
COMPATIVEL COM A REDE DE FREQUENCIA UNICA..
 
Tem sido aliás o que tenho vindo a comentar ao longo dos ultimos dezoito meses através de 
emails enviados para a ANACOM, para a Comissão de Ética da Assembleia da Républica, para o 
gabinete do Ministro Miguel Relvas e inclusivê entreguei em mão o meu dossier sobre a TDT ao 
ministro aqui referido, mas o resultado de todas as demarches feitas foram infrutiferas.
 
As respostas da ANACOM pecaram por tardias e evasivas, da Comissão de Ética apenas 
confirmação da recepção e do ministro apesar das tentativas feitas as respostas foram nenhumas, 
ignorou completamente a reclamação.
 
A Anacom é evidentemente a principal culpada desta trapalhada, não soube ou não quis dirigir 
todo o processo da TDT deixando a PT fazer ao seu belo prazer o que bem lhe apeteceu, sabendo 
ambos que o problema existia mas solucioná-lo nem pensar, era necessário vender MEO.
 
Espero agora que possa ser solucionado todo este problema, que seja exigido á PT a correcção 
para frequencia multipla, com custos a cargo da PT pois claro que foi a mais beneficiada em todo 
este processo, em prejuizo da população que foi obrigada a investir no digital para continuar a ver 
televisão e precisamente os mesmos canais que em analógico pois claro, era preciso vender MEO, 
e o kit TDT por satelite.
 
Seria bom compensar estes prejuizos e a mudança de orientação das antenas quando necessário, 
oferecendo mais canais na TDT, os canais da RTP que todos pagamos.
 



Este meu email pode ser divulgado se assim o entenderem
 
Meus cumprimentos
 
Adriano Manata
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