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From: Alexandre Vicente 
Sent: segunda-feira, 26 de Maio de 2014 19:26
To: consultapublica.tdt@erc.pt; futuro.tdt@anacom.pt
Subject: Consulta pública ERC

  
Exmos. Srs. 
 
Em resposta a vossa consulta publica, pretendo apenas responder a algumas das perguntas que 
colocam. Não responderei a todas porque no meu etender algumas delas são de teor bastante 
teórico, técnico e desnecessárias para a actualidade técnica ou desnecessárias para cenários 
que ainda estão em fase de estudo. Neste ultimo ponto, este tipo de possíveis cenários só vem 
atrasar e desvalorizar mais a actualidade da TDT em Portugal (infelizmente é o que tem vindo a 
acontecer). Se se continuar, constantemente, com este tipo de previsões e possíveis perpectivas 
futuras de televisão então acaba-se por não evoluir (o deixar andar...), dá-se pouco interesse 
e credabilidade à TDT em Portugal em relação aos sitema analógico. É devido, a estas e outras 
situações, que Portugal é considerado um dos países mais atrasado na evolução da TDT. 
  
Também devido aos problemas iniciais da qualidade de emissão, comprovados pelos técnicos, 
com rede SFN no canal 56, como por exemplo, recepão com paragens de sinal frequente, falhas 
totais por longos períodos de tempo, de tal forma, que houve necessidade de recorrer a outros 
emissores não previstos (passando para uma rede MSN alternativa), emissores com os canais 
42, 46 e 49, insuficientes todavia para uma cobertura eficaz a todo o territorio nacional como se 
tem ainda a verificar. 
  
Assim, acima de tudo, é urgente resolver de imediato o problema colocando mais emissores 
noutras frequencias, ao longo de todo o território português, iniciando de imediato a instalação 
da rede MSN. 
Também, de forma a inovar e justificar o custo (às vezes elevado) que as pessoas tem tido com 
a recepção da TDT em suas casas a colocação de imediato mais canais na TDT. 
O esperar para mais anos, a implementação e melhoria dos serviços TDT em Portugal, implica 
não evoluirmos, implica atraso tecnológico desnecessário (evoluir apenas com perspectiva futura 
ainda em fase experimental), não estamos a contribuir para a correcta distribuição da emissão 
TDT em Portugal (evitar-se erros futuros de emissão digital),... 
Sim. A mudança deverá ser efectuada gradualmente mas não de forma longa e com erros, como 
tem vindo a acontecer nestes ultimos anos. 
É urgente avançar! 
  
  
 
Questão 1 
Sim. A necessidade de haver mais canais do que os do sistema analógico é urgente. O sistema 
digital tem de mostrar a sua capacidade e vantagens. Também para mostrar o investimento da 
TDT. 
Devemos manter o sistema DVB-T MPEG4 MUX A e MUX B e em minha opinião o cenário 2, 
com 9 canais em SD e 3 em HD, evoluindo para outros MUX sempre que haja pedidos de novos 
operadores, pagos ou não. 
Nesta fase, o MUX A para canais da RTP e ARTV em SD e um com RTP em HD. O MUX B com 
SIC e TVI em HD e SIC e TVI ou outros em SD (porque nem todos os lares dispõem de 
equipamento HD). 
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No futuro, podiam entregar-se um MUX a cada um dos operadores actuais, RTP, SIC e TVI e um 
quarto MUX de reserva para outros possiveis operadores interessados, para que individualmente 
possam evoluir cada um por si concorrendo para que a TDT seja um exito e mostre a sua 
eficácia. 
 
Questão 2 
Sim, tanto a SIC como a RTP ou  a TVI manifestaram interesse em colocar mais canais na TDT 
e de acordo com o que é informado nesta vossa consulta pública. 
 
Questão 3 
Poderá ser sucessivamente, conçoante a necessidade de cada um dos operadores que queiram 
participar. É lógico que quanto mais rápido, cada um dos operadores, o fizer mais sucesso de 
audiências terá. 
 
Questão 4 
Custos demasiado elevados para as populações. Mais importante de tudo para que não haja 
desinteresse na evolução. 
 
Questão 5 
O serviço público deverá de ter uma oferta superior em relação aos privados porque o serviço 
público está mais susceptivel de ter mais audiências. 
 
Questão 6 
Tenho a certeza que há muita viabilidade de surgir interesse nos programas regionais e locais. 
Questão 7 
Com a existência de programas regionais e locais, há maior informação divulgada daquilo que se 
passa em Portugal. Propício ao turismo local, economia regional e divulgação de informações 
regionais,... 
 
Questão 8 
Sucessivamente obedecendo ao critério das câmaras municipais de cada região e localidade. 
 
Questão 9 
O modelo que considero mais adequado é o aumento da oferta televisiva livre para o cidadão. 
  
Questão 10 
Sim, haver espaço no mercado para uma oferta de televisão por subcrição na plataforma TDT. 
Não ter tantos canais como a concorrencia mas um número menor de canais para alternativas 
mais económicas de recepção de televisão. 
 
Questão 11 
Sem dúvida que a sua adoção poderá ser implementada no futuro. Mas neste momento, já com 
o sistema TDT actual a funcionar, a sua qualidade já é bastante aceitável em comparação com a 
recepção de satélite, cabo ou do IPTV.  
A implementação já deste tipo de formatos implicaria um custo elevado para muitos cidadãos 
sem necessidade. 
 
Questão 12 
As emissões em SD presentes são já bastante boas. Apesar das emissões em HD serem mais 
caras, estas vão sempre servindo o público mais exigente. Nem todos conhecem o HD, este só 
se torna conhecível se já existir disponível para o cidadão. 
 
Questão 13 
Desconheço 
 
Questão 14 
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As que já temos agora poderão haver outras que sejam ao público com necessidades especiais. 
Mais serviços são sempre benvindos. 
  
Questão 15 e Questão 16 
O MUX A para canais da RTP e ARTV em SD e um com RTP em HD. O MUX B com SIC e TVI 
em HD e SIC e TVI ou outros em SD (porque nem todos os lares dispõem de equipamento HD). 
No futuro, podiam entregar-se um MUX a cada um dos operadores actuais, RTP, SIC e TVI e um 
quarto MUX de reserva para outros possiveis operadores interessados, para que individualmente 
possam evoluir cada um por si concorrendo para que a TDT seja um exito e mostre a sua 
eficácia. 
 
 
Questão 17 
Nao entendo porque a actual rede SFN apenas possa mudar para MFN apenas depois de 2017, 
seria conveniente mudar de imediato, nada o impede, temos espectro disponivel e acordos 
firmados que permitem iniciar as mudanças de imediato. 
Temos inclusivê o mapa de canais defenido, tendo em conta o futuro segundo dividendo digital, 
não vejo por isso, que necessidade temos de esperar três anos e adiar sem justificação o 
problema. 
 
Questão 18 
Na minha opinião etendo que não deverá ser alterado o actual sistema DVB-T MPEG 4 para o 
DVB-T2 nestes anos mais proximos, pois iria ser necessario de novo investir em receptores 
obrigando de novo os cidadãos Portugueses a dispender de mais dinheiro, quando poderemos 
manter os que temos por mais alguns anos e permitindo que o novo sistema se fortaleça e seja 
feita a mudança gradualmente. 
 
Questão 19 
Como a compressão de vídeo HEVC ainda não está operacional, o MUX B não se deverá de 
aguardar. 
 
Questao 20 
Resposta igual á anterior 
 
Questão 21 
Tudo a seu tempo... 
 
Questão 22 
... 
 
Questão 23 
Sim sobretudo no litoral se não for possivel a nivel Nacional 
 
Questão 24 
Sim 
 
Questão 25 
Transparência, divulgação e deverá de monitorizar correctamente o trabalho que se vai fazendo.
 
Questão 26 
Aquela que tiver menor custos para o cidadão normal porque a TDT é dedicada ao cidadão e só 
a ele. 
  
Questão 27 
Desde que não tenha custos para o cidadão. 
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Questão 28 
Um MUX a cada um dos operadores seria o ideal, RTP, SIC eTVI, foi assim nalguns paises onde 
a TDT é um êxito. 
Mas se forem dois MUX apenas que sejam utilizados na sua totalidade. 
 
Questão 29 
O serviço por IPTV apesar de a qualidade de imagem ser muito inferior, mas creio que a TDT 
continuará a ser a mais vista para o cidadão comum. 
 
Questão 30 
Penso que se manterá uma forte oferta em televisão paga, com cada vez mais operadores com 
ofertas agressivas de varios pacotes de canais, sejam eles por cabo, satelite, IPTV ou fibra 
optica e depois a oferta da TDT, que complementa a oferta, mesmo nos utentes com pacotes de 
pago, pois, apenas a TDT e o cabo permitem dar todos os canais em todas as tomadas da 
habitação sendo por isso os dois sistemas que irão pervalecer ao longo dos tempos. 
  
Meus cumprimentos 
 
 

 


