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Ex.mos Senhores,
 
No âmbito do processo de consulta público desencadeado pela ANACOM, acerca dos 
cenários de evolução da atual rede da televisão digital terrestre (TDT), o Municpio de 
Oliveira do Hospital, fruto do acompanhamento que, desde o inicio deste "agitado" 
proceso, tem efectuado e no qual tem participado em vários momentos e foruns, dos 
quais destacamos:
 
- tomadas de posição junto da tutela sobre a taxa de cobertura da rede de TDT no 
concelho de Oliveira do Hospital;
 
- reuniões com os altos responsáveis da Portugal Telecom - Comunicações (PTC); 
 
- reuniões no âmbito da Rede das Aldeias do Xisto com membros da ANACOM, 
autarcas e PTC;
 
- sessões de esclarecimento junto de autarcas de freguesia com recurso à ANACOM 
(Dr. Eduardo Cardadeiro);
 
- participção em audições parlamentares com todos os Grupos Parlamenetares sobre o 
tema "a necessidade de ampliação da cobertura da rede de TDT);
 
- Participação em debate agendado pela Comissão de ética e comunicação da AR, do 
qual resultou a resolução da AR ao Governo, à ANACOM e PTC, da qual destacamos : 
" A resolução nº11/2012 da Assembleia da República, “recomenda ao Governo 
que adopte as medidas necessárias para que seja dada cobertura universal do 
sinal digital, seja por televisão digital terrestre (TDT), seja por satélite, sem custos 
adicionais para estes utilizadores, assegurando assim que seja garantido que não 
existam cidadãos excluídos, particularmente por razões económicas, no acesso 
ao sinal digital de televisão”. Pede ainda que, “através das entidades 
competentes, promova acções de fiscalização destinadas a impedir e a punir as 
práticas fraudulentas que vêm sendo noticiadas”. Nesta resolução, são 



relembradas ainda algumas das obrigações previstas nas alíneas a) e d) do n.º 1 e 
no n.º 2 do artigo 9.º do acordo celebrado em 2008 entre a Anacom e a Portugal 
Telecom, segundo o qual: “a PTC fica obrigada, nomeadamente, a subsidiar, 
incluindo a mão de obra, equipamentos receptores terminais, antena e cablagem, 
os clientes das zonas não cobertas por radiodifusão digital terrestre para que 
estes não tenham qualquer acréscimo de custos face aos utilizadores daquelas”.
 
Neste contexto refira-se que segundo dados obtidos, o concelho de Oliveira do Hopsital 
era, inicialmente, muito afectado negativamente, considerando que havia 3 freguesias 
com cobertura 0 (zero) particularmente na zona do vales do rio Alva e do Alvoco, 
havendo outras com taxas de cobertura de 2%,, estimando-se que mais de 6.000 
pessoas np concelho não tinham acesso imediato ao sinal de TDT.
 
O assunto preocupa-nos, dado serem populações envelhecidas, em situação de 
isolamento, cuja companhia diária é em muito assegurada pelo acesso à televisão. Mais 
que uma questão tecnologica, esta é para nós uma materia de precupação e 
acompanhamento social, tanto mais que muitas destas pessoas / familias 
foram maciçamente aliciadas para aquisição de "televisão paga" por várias operadoras, 
através de estratégias intrusivas e hostis. Particularmente, insistimos, na zona do vale 
do Alva.
 
Posteriormente fruto das pressões, insistência, clareza e valia dos nossos argumentos, 
foi possivel remediar algumas situações, como foi o caso da zona do vale do rio Alvoco, 
onde prevaleceu o bom senso. 
 
Relativamente aos actuais desafios e sugestões, fruto das multiplas consultas e da 
audição dos senhores Presidentes de Junta de Freguesia, Presidentes de 
colectividades de base local, dirigentes de instituições particulares de solidariedade 
social e vários cidadaos das zonas com menor cobertura e com manifestas problemas 
de recepção, somos a alertar para:
 
- a importância de que não devem desligar o canal 46 afecto ao emissor da Lousã, que 
felizmente tem permitido o acesso de muito cidaddão á rede de TDT;
 
- A PTC deve reforçar os trabalhos de protecção da Rede de Aldeias do Xisto e das 
Aldeias Históricas de Portugal. Após vários anos de investimento publico na 
preservação da sua paisagem e arquitectura, é absurdo que a implementação da TDT 
tenha desvirtuado todo esse trabalho e investimento de sucessivos programas de 
reabilitação que ascenderam a milhoes de euros. Tal como atempadamente foi alertada 
a ANACOM e a PTC, há soluções e há a obrigação de serem implementadas. Todas as 



partes envolvidas teriam a ganhar com a boa imagem, com a boa publicidade com o 
marketing positivo de tal opção. Empresas e oragnizações social e ambientalmente 
responsaveis, hoje são factores diferenciadores para a escolha / reconhecimento dos 
cidadãos.
 
A solução para a problematica da proliferação de "discos" "pratos" e uma parafernália 
de instrumentos nas Aldeias do Xisto, tem que voltar a ser de solução prioritária em 
termos de agenda e comunicação institucional: preservar em vez de desvirtuar.
 
Quanto a outras recomendações, somos a referir, ainda, o seguinte:
 
- Opção pela adoção definitiva da tipologia multi-frequência (MFN) para a transmissão 
dos sinais da TDT em Portugal;
 
- As 3 frequências, alternativas devem manter-se, e ampliar a rede no mesmo sentido;
 

- Revisão do sistema via satélite (DTH) de cobertura complementar à TDT; 
 

- Disponibilização de todos os canais da RTP na TDT; 
 

- Colocação das Rádios Publicas, na TDT;
 

- Atente-se que o atraso da emissão é muito grande em relação à origem cerca de 7 
segundos em alguns casos, a emissão por satélite é muito mais rápido, exemplo um 
programa emitido na RTPi chega 3 a 4 segundos mais cedo ao telespetador que por 
TDT;
 

- Muitas vezes há falta de sincronismo do som com a imagem, como é visivel e notório; 
 

- Reforçar a cobertura (não se compreende que o sistema mais avançado 
tecnologicamente tenha uma cobertura menor e mais deficiente): Reforçar a cobertura 
através de Micro difusão por pequenos retransmissores, ser possível se a PT não o 
fizer, que terceiros o façam ( por exemplo as autarquias);



 

- Vários especialistas têm alertado que o Canal HD ser ser alterado para 3 SD pois 
ninguém está preparado para trabalhar em HD, assim podia-se colocar mais canais no 
MuxA;
 

- Vários especialistas têm alertado que os Muxs que não estão a ser usados devem ser 
colocados a concurso com mais canais free e um Mux pode ser só para HD; 
 

- O Sistema de Satélite não deve ser exclusivo da PT meo;
 

- A compra das box deveria ser de fácil acesso e a vários fornecedores; 
 

- O Estado português, segundo noticias vindas a público, encaixou mais de 300 milhões 
com venda do 4G, ou seja isso gerou receitas que deveriam ser usadas para beneficio 
dos portugueses. No caso também poderiam ser aplicadas na melhoria deste processo 
e da qualidade do serviço que é disponiblizado aos cidadãos / contribuintes .
 

Certos da Vossa melhor atenção para os nossos contributos.
 
Com os mais respeitosos cumprimentos
 
José Francisco Tavares Rolo
(vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital)  
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