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From: Bruno Lages
Sent: segunda-feira, 21 de Janeiro de 2013 22:30
To: evolucao.tdt@anacom.pt
Subject: Evolução TDT - Feedback

Exmos Senhores,  
 
No seguimento da vossa auscultação publica, e como entendo que no meu papel de cidadão e tendo em conta a 
minha formação de base profissional, gostaria de contribuir de forma activa para a referida auscultação.  
De facto a migração do sinal analógico para o sinal digital, confere a TV uma excelente qualidade de sinal que é 
notória e visível e notória numa boa parte do território português sobretudo grandes áreas urbanas, litoral e zonas 
planas do território nacional. Excluindo estás áreas geográficas que em boa razão devem cobrir cerca da 70% da 
população, o serviço proporcionado pela novo sistema de TV, televisão digital terrestre, traduz-se como de má 
qualidade com diversas falhas como sinal inexistente ou no limiar da qualidade do sinal.  
 
De má qualidade uma vez que em zonas de relevo mais acentuado as falhas e a redução de emissores e falta de um 
planeamento do terreno e adaptação da rede não foi ajustada e a mesma é muito ineficaz. Um bom exemplo disto é 
a região do Alto Minho com inúmeras zonas sombra, o que se repete em zonas de fronteira e outras de relevo mais 
acidentado, o que se revela como incompreensível fazer a contribuição audiovisual na factura de energia.  
 
Por outro lado no aspecto económica revela-se uma solução de sinal de TV publico caro, pelo que é  
necessário investir em equipamento novo, para ver apenas 4 canais, o que não sucede, nem acontece em nenhum 
pais da UE ou mesmo da Europa, inexplicável..  apenas compreensível fase a uma pressão dos grupos privados de 
média, no sentido de não alargar a oferta de canais, portanto foi perdida uma boa oportunidade mais uma vez de 
Portugal se colocar em linha com os restantes países europeus.  
 
De facto para melhorar a rede TDT, tem tudo para evoluir, quer em cobertura vs qualidade de sinal, quer em oferta 
de canais.  
 
Cumprimentos 
Bruno Lages 


