
 

            

 
 
 
 
Exmos Senhores: 
 
  
No entender da Comissão de Trabalhadores da RTP, qualquer formulação de 
propostas com validade prática deve partir de duas constatações essenciais: 
 
1) A introdução da TDT em Portugal ficou marcada por uma viciação estratégica, 
que se traduz em deficiências técnicas e em graves prejuízos para o público 
2) O Estado encaixou mais de 300 milhões de euros com a venda do 4G, devendo 
agora essas receitas ser utilizadas para corrigir a viciação referida. 
 
Entre as propostas que podem ser formuladas a partir desta dupla constatação, 
sublinhamos a necessidade de: 
 
a) disponibilizar na TDT todos os canais da RTP e da RDP 
b) adotar de forma definitiva a tipologia multifrequência (MFN) para a transmissão 
dos sinais de TDT 
c) manter as três frequências alternativas e ampliar a rede no mesmo sentido 
d) rever o sistema via satélite (DTH) de cobertura complementar à TDT, diminuindo 
as restrições para o acesso ao mesmo. 
e) exigir que a PT assuma a responsabilidade de uma micro difusão por meio de 
pequenos retransmissores, resolver problemas como o atraso da TDT em relação à 
emissão por satélite (que chega a atingir 4 segundos), este atraso em relação ao 
live é de cerca de 7 segundos ou a falta de sincronismo entre som e imagem. 
f) se a PT não assumir essa responsabilidade, permitir a criação dos pequenos 
retransmissores por outras entidades (nomeadamente autarquias) 
g) alterar o canal HD para 3 SD (a existência do canal HD impede a colocação de 
mais canais no MuXA, sem uma verdadeira contrapartida, porque ninguém está 
preparado para trabalhar em HD) 
h) colocar a concurso com mais canais free os Muxs que não estão a ser usados e 
deixar um Mux só para HD 
i) acabar com o exclusivo PT/Meo na venda das boxes para o DTH. 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
Lisboa, 1 fevereiro, de 2013 
 
Secretariado da Comissão de Trabalhadores da RTP 
 



 



 

 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Lisboa, 7 de dezembro, de 2012 
 
 
Pelo Secretariado da Comissão de Trabalhadores da RTP 


