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Questão 1: - Sim, considero que as condições de mercado não só permitem um incremento 

na oferta TDT, como há muito tempo que já deveriam ter estimulado o surgimento de novos 
operadores e consequentemente ter consideravelmente melhorado a oferta aos cidadãos com 
maior diversidade tecnológica e de conteúdos, tendo em linha de conta a situação na Europa e 
o interesse dos vários operadores, alguns para o 5º canal. Não fossem os entraves incessantes 
colocados pela Anacom, PT, ERC, governo e os operadores privados, a TDT Portuguesa estaria 
muito mais desenvolvida e sem dúvida com muito mais sucesso. 

Como mais vale tarde que nunca e embora o modelo ideal da TDT seja um pouco subjectivo, 
o mais indicado a curto prazo será o cenário 1 da 1ª tabela (pág. 41) posto em 5.1.1, que recai 
sobre o cenário 2 da 2ª tabela (pág. 42) com a abertura do Mux B. 

 
Questão 2: - Sim, existe interesse de entidades com vontade e capacidade de investimento 

na TDT. Essas entidades assumiram publicamente que pretendem entrar na TDT Portuguesa 
em sinal aberto (FTA) como a Cofina que detém o CMTV, os canais da RTP, (que já tiveram luz 
verde da ERC) RTP Informação e RTP Memória, sem esquecer a Presselivre nem a reabertura 
do processo duma nova licença para o 5º canal (que pode agora seguir devido à desistência 
dos anteriores interessados, sendo o processo arquivado) e ainda outros interessados. Deverá 
ser facilitado o acesso, desde que respeitem, claro, os critérios de entrada. Aprender com os 
erros do passado, para que não seja novamente “uma oportunidade perdida”. 

 
Questão 3: - Obedecendo logicamente a uma calendarização definida com base em critérios 

gerais, o incremento de canais na oferta TDT em sinal aberto deverá ser efectuado o mais 
brevemente possível e em simultâneo para todos, na atribuição da licença e no dia de início 
de emissão de sinal, com boa informação ao público, para evitar de preferência, perturbações 
de maior na sintonia, ou seja, busca sistemática de novos canais. 

 
Questão 4: - Os objetivos de interesse geral que não podem deixar de ser acautelados e 

assegurados são: não só um serviço de qualidade, pluralismo e diversidade, como têm que ter 
uma boa cobertura nacional de sinal terrestre, assim como ter todos os canais nacionais do 
serviço público de rádio e televisão sem esquecer uma informação à população clara e 
abundante de quando, como e o porquê da mudança, evitando os erros do passado! 
 

Questão 5: - A RTP, como serviço público de rádio e televisão é muito importante e tem a 
função de precisamente fazer verdadeiro serviço público. Terá que estar atenta ao que se 
passa sobretudo em Portugal, mas também um pouco pelo mundo, nos mais variados temas: 
no nosso povo; nos nossos costumes; na promoção e trabalho dos nossos artistas, a cultura em 
geral; a informação nos variados campos, não apenas a atualidade; a denúncia; a investigação; 
a educação; a ciência e tecnologia; o turismo; a sociedade; o futuro; a promoção e proteção de 
Portugal, etc., devendo ter uma participação mais ativa e uma oferta superior aos privados, 
não descurando, de modo nenhum o trabalho destes. Como serviço público, financiado por 
todos nós, deve ter todos os seus canais nacionais na TDT, em sinal aberto não condicionado, 
o que inclui a RTP Informação, RTP Memória e futuros canais caso venham a existir. Ter 
também na TDT complementar (DTH) os canais regionais, internacionais e a Euronews. 



Questão 6: - No mercado atual já existem canais regionais e alguns locais no território 
nacional, mas apenas na Internet, devido à falta de viabilidade económica na maioria dos 
casos, mas também de meios técnicos e humanos. Mas é também verdade que parte deste 
problema e nalguns casos onde a economia não é problema, os canais regionais só não estão 
na TDT porque os intervenientes na gestão e fiscalização desta plataforma lhes colocam 
entraves à sua colocação por certamente ter, entre outras questões, alguma concorrência e 
ferir, embora pouco, as audiências dos nacionais… Interessados não faltam e viabilidade na 
maioria dos casos também não. É uma questão de lhes dar oportunidade. 

 
Questão 7: - Sem um conhecimento detalhado não posso aprofundar a questão. Posso dizer 

que poderia ter financiamento da(s) câmara(s) municipa(l/is) do local ou distrito onde se insere 
para além da publicidade regulamentada e eventual financiamento privado que obedecerá 
também a regras. 

Quanto aos conteúdos, passam, além da informação local e regional nas várias matérias, 
pela mostra e promoção do local e região, seja a nível cultural, educativo, turístico, etc. 

 
Questão 8: - Obedecendo a uma calendarização definida com base em critérios gerais, a 

abertura de concursos para canais regionais e locais deverá ser efectuada o mais rápido 
possível e licenciados talvez de preferência em simultâneo, embora neste ponto da questão 
ser não menos importante mas menos urgente que na questão 3. 

 
Questão 9: - A evolução passa pela RTP, como é intensão da comissão de trabalhadores da 

empresa e que foi tornada pública, em ter a operar a sua própria rede de rádio e televisão 
digitais, aproveitando a atual rede, desactivada desde Abril de 2011, de rádio digital (DAB), 
actualizando-a e crescendo-a até cobrir pelo menos 95% da população com sinal terrestre. 

Tendo a RTP uma rede sem utilidade, na qual investiu muito dinheiro, é uma excelente 
oportunidade, além disso, como está contra o preço cobrado pela PT, é um 3 em 1. Com a 
licença, os custos serão mais reduzidos, visto ser a RTP a gerir e a manter a sua rede sem 
intermediários, ou minimizando-os o mais possível. Ser-lhe atribuído pelo menos 3 Muxs em 
DVB-T2 e 2 em DAB+ para emitir com qualidade todos os seus canais atuais e futuros e alugar 
o restante espaço livre disponível aos interessados, sob, obviamente, algumas regras. 
Aplicá-lo também aos privados: + Muxs em DVB-T2 em fase experimental entre 2015 a 2017. 

 
Questão 10: - Sim, é bem plausível uma oferta de televisão por subscrição na TDT, não como 

complementar, nem concorrencial, mas sim como uma pequena alternativa ao cabo, fibra e 
satélite. Estará em vista o Mux C? Será bem-vindo. (Ter em conta a resposta à questão 24) 

 
Questão 11: - UHD? 3D? Sem comentários. Ocupem-se primeiro, por favor, dos canais HD, 

que à muito tempo que os devíamos ter, depois o resto logo se vê, pode ser? 
 
Questão 12: - Apesar de muitas promessas, não existem canais em HD na TDT, portanto, as 

expectativas do público são muito elevadas. A produção de programas, atualmente é 
maioritariamente em HD e à alguns anos é a 100% em 16:9. A SIC e TVI teimam em não emitir 
neste formato! Quanto aos restantes pontos da questão, não tenho nada a dizer. 

 
Questão 13: - É ainda cedo para identificar constrangimentos. Faltam elementos para 

aprofundar a questão porque este serviço ainda não existe na TDT portuguesa. Terá 1º que  



surgir e depois verificar-se o seu comportamento durante alguns meses, para se poder abordar 
a questão. É o futuro da tv. 

 
Questão 14: - O uso de métodos e ferramentas nos audiovisuais por pessoas com 

necessidades especiais é hoje conhecido e frequente, nomeadamente através do recurso à 
legendagem, à interpretação por língua gestual, à audiodescrição ou até a outras técnicas 
adequadas. Isto leva à obrigação de reservar capacidade suplementar por alguns canais para 
tais funcionalidades, que deve ser mantida e garantida agora e no futuro, seja por meio de 
financiamento e/ou clausulas contratuais ou outros, com a capacidade julgada necessária por 
cada canal e com boa qualidade aos mais diversos níveis. 

 
Questão 15: - A capacidade não utilizada do Mux A, deve ser atribuída aplicando-se o 

cenário 1 da 1ª tabela de 5.1.1. Os detalhes são remetidos para a questão 1, 2 e 5. 
 
Questão 16: - Em função dos valores médios considerados, no conjunto do Mux A e B deve 

ser totalmente preenchido conforme indicado no cenário 2 da 2ª tabela. O Mux B ter 3 canais 
HD e 1 SD. Se necessário, abrir o Mux C. Os detalhes são remetidos para as questões 2, 5 e 9. 

 
Questão 17: - Se é expectável? Sim. Se devia? Não. Se esperamos sempre pelo último 

modelo, pela última tecnologia ou moda, nunca temos nada! Para rentabilizar o sistema, que 
me parece ser aqui o problema, basta colocarem mais canais e a rentabilização será mais 
rápida e menos penosa. A abertura do Mux B deverá ser imediata com os 3 canais HD e 1 SD e 
preencher o Mux A. A resintonização dos canais será um mal menor, mas necessário. 

A migração para MFN do Mux A deveria ser imediata e “sincronizada” com a abertura do 
Mux B. Parto do princípio que o Mux B irá abrir em MFN e que as frequências da TDT 
Portuguesa (Mux A e B) não entram em conflito com a TDT Espanhola e Marroquina. 

 
Questão 18: - Deverá ser adotado desde já o sistema DVB-T2, no Mux B, por ser compatível 

com o DVB-T e pode trabalhar neste sistema. Na altura devida, prevista para 2017/2018 
segundo a ERC e Anacom, passar a usar-se unicamente o DVB-T2. Por esse motivo, o timing, 
neste caso, é irrelevante. Terá também que se ter em conta o dividendo digital 2. Este último 
ponto é válido também nas questões 9, 10, 16, 17 e 19 e não abordei para não ser repetitivo. 

 
Questão 19: - Não. O ideal será o Mux B estar já a funcionar entre meados de 2014, início de 

2015 e usar o MPEG-4. Se for esse o caso e os 2 Muxs estiverem já a emitir, então será sensato 
aguardar pela maturidade da norma HEVC, o que deverá acontecer, provavelmente em 2018. 

 
Questão 20: - Esse cenário irá ocorrer, será apenas uma questão de tempo, como já referi, 

por volta de 2018. Os custos na adaptação das populações deverão (sem certeza, por alto) ser 
suportados, provavelmente pelo governo em 50%, a PT em 25% e a população nos restantes 
25%, por ser um equipamento que fica em casa das pessoas. 

 
Questão 21: - A capacidade da rede deverá ser definida entra a pública e privada, conforme 

detalhei na questão 9. Ambas deverão ter teletexto, som HD, EPG e em alguns canais ter 
audiodescrição e Hbb, e claro, haver canais de rádio. Como todos ou quase todos os televisores 
têm HD, seja full ou ready, a imagem em HD, deverá passar a emitir os canais na resolução de 
1366x768, que pode acomodar 9 a 10 canais no DVB-T2 com o HEVC. 



 
Questão 22: - Esta tecnologia deve ser implementada, mas não considero ser prioritário. Os 

canais regionais podem ser emitidos também nesta plataforma juntamente com os atuais 
serviços já no mercado: a versão mobile da RTP, SIC, TVI, incluindo os seus canais de 
informação e a Euronews. 

 
Questão 23: - O DVB-T2 pode trabalhar de facto em VHF, mas não considero ser necessário. 
 
Questão 24: - Esta pergunta não tem cabimento! Por que razão deverá ser apenas a zona 

litoral e não o país inteiro? Não, o planeamento de redes apenas para o litoral não se justifica. 
 
Questão 25: - Para além dos pontos comentados na questão 24 não tenho nada a dizer. 
 
Questão 26: - O pedido de mediação e regulamentação do preço exigido pela PT que foi 

efectuado pela RTP tem fundamento e põe em cautela a PT na eventualidade de querer 
praticar abusos. A opção A talvez seja a mais adequada à época que vivemos, mas apenas para 
os privados, ou aqueles que escolherem a rede da PT para difundir os seus canais. A RTP terá 
que aproveitar a sua rede conforme expliquei em resposta às questões 5 e 9. 

 
Questão 27: - A aproximação foi global e detalhada. Penso não haver nada a acrescentar. 
 
Questão 28: - Remeto a resposta para as respostas deste documento. De resto não tenho 

mais nada a acrescentar. Penso que as vossas perguntas, as minhas respostas assim como as 
de outras pessoas sejam pertinentes e espero sinceramente que não caiam em saco roto. Que 
de uma vez por todas a TDT Portuguesa seja aproveitada e tenha o destaque que merece. 

 
Questão 29: - A televisão do futuro será diferente. Além de podermos ver programas a 

qualquer hora, podemos ver em qualquer lugar. Além da TDT, será sem dúvida a fibra ótica e 
o satélite, mas também o LTE 4G/5G que irão, no futuro, ter um impacto profundo nas 
comunicações, não só a televisão, mas o rádio e a Internet, seja civil ou militar, devido à 
estabilidade, qualidade, fiabilidade, velocidade de transmissão de dados e até a segurança. 

 
Questão 30: - O mundo estar sempre em mudança, ver televisão desde o séc. XX, tem sido 

não só um direito, mas também um privilégio e as tecnologias assim como as pessoas, vão-se 
atualizando e adaptando, e este ou aquele programa de televisão pode ser visto não só àquela 
hora que a estação programou, mas noutra altura, seja na tv, na Internet ou telemóvel. Apesar 
disso, a TDT terá sempre o seu lugar, porque ver televisão é além de uma companhia, uma 
distracção, que irá durar por muito, muito tempo. 
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