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Resposta a consulta pública 

Em  1998  foi  realizado  pela  primeira  vez  em  Portugal  uma  demonstração  da  televisão  digital
terrestre no decorrer da expo 98 , tudo encaminhava para que Portugal fosse um dos pioneiros  na
televisão digital , mas nada disso veio a acontecer, anos passaram de tentativas para  implementação
da televisão digital em Portugal, todas falharam .
Mas em 2009 foi lançada em Portugal as primeiras  emissões da televisão digital terrestre, mas por
uma  subposta  obrigação  da  União  Europeia  ,  o  inicio  da  implementação  chegou  tarde  e  mal
planeada   .
Hoje a TDT Portuguesa é das piores da Europa na sua diversidade ,actualmente só existe um Mux
atribuído a  uma empresa  de  telecomunicações  para  transmitir  os  canais  das  estações  nacionais
RTP,SIC e TVI e no mesmo Mux contem um canal de cariz público com o nome de ARtv , este
Mux não tem toda a sua capacidade ocupada existido espaço para mais canais , havendo espaço
para  disponibilizar  já  os  canais  temáticos  RTP  informação  e  RTP  memoria  em  sinal  aberto
pertencentes a empresa pública RTP. 
Gostaria  que seja  revisto o modelo da TDT, ao entregar a única plataforma  de televisão digital
terrestre  a uma empresa de telecomunicações neste caso a PT , não garante a imparcialidade do
acesso ao sinal digital fornecido pela PT , empresa que faz parte das empresas que fornece serviços
de televisão por subscrição , logo  há conflito de interesses .
Na minha visão , a TDT deve ser refundada na seguinte forma .
Atribuição de Muxs independentes geridos pelas estações Nacionais " RTP,SIC,TVI , cada estação
nacional seria responsável pelo seu Mux , caso da RTP deveria-se  igualar aos dois canais radio
eléctricos existentes na rede analógica da RTP , neste caso seria atribuindo 2 Muxs a RTP sendo a
estação responsável pela sua manutenção .
Também de salientar de grande relevância.
Criação de redes Regionais e locais de televisão e radio digital , seria utilizado um Mux regional por
região e Mux local nas cidades mais relevantes de cada região .
Todos  os  Muxs  locais  e  Regionais  seriam  geridos  pelos  municípios   dessa  Região  ,  quer  na
atribuições das licenças de transmissão ,como da sua manutenção , estes Muxs seriam  financiados
pelas empresas e identidades privadas  ou identidades de cariz público , queiram transmitir os seus
canais nestes Muxs . 
Porque a  informação e a  cultura  devem ser  acedidas  de forma livre e  sem obrigações   ,  sem
restrições nos  equipamentos como é recebida , peço  a vossa consideração  a minha resposta   que
zela pelo interesse público 
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