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From: henrique assunção
Sent: domingo, 27 de Janeiro de 2013 15:36
To: evolucao.tdt@anacom.ptmailto; evolucao.tdt@anacom.pt
Subject: Opiniao de um isntalador TDT

   
Bom dia 
  
     Sou de uma aldeia a 8 Km Viseu, (Casal de lordosa) e comecei a instalar varias antenas nessa zona, talvez um 
raio de 10Km. 
     O sinal é muito fraco e não houve informação para recomendar antenas de polo activo nestas zonas. 
     Mesmo com estas antenas que se consegue 80% intensidade 96% de qualidade o sinal falha frequentemente fica 
imagem parada uns segundos. 
     Zona esta que nos anos 80 só apanhava o canal 1 , até ao dia que foi montado o emissor de S. Macário, (visível a 
olho nu de uma grande área na zona norte de Viseu ( Viseu - Castro D'Aire) ) , começamos então a ter um serviço 
nacional de televisão. 
     Vinte anos depois em vez de evoluirmos, não, sofremos um retroceço, inexplicavelmente ficamos sem esse 
emissor e fomos considerados uma zona de recepção por satélite... 8 Km Viseu, São Macário visível a olho nu... será 
isto normal. 
     Antes do apagão fomos bombardeados com chamadas telefónicas a oferecer o serviço digital por apenas mais 2 € 
na factura telefónica, era isto que ofereciam,  nunca era referido que era uma antena parabólica MEO. Numa dessa 
chamadas quando eu procurei porque é que tinha de pagar por um serviço que era gratuito (sem mensalidade) a 
única explicação a que ali não havia sinal TDT. 
     Se somos um pais que ofereceu ao nosso meio ambiente 3 vezes mais antenas de rede móvel do provavelmente 
era necessário, a pergunta é: porque é que o sinal não foi repartido pelas antenas melhor posicionadas a nível 
nacional de modo a servir toda a população? 
     Com um estudo prévio das antenas que precisavam negociavam assim com as operadoras o preço de utilização 
da antena, isto seria um serviço para os portugueses, para mim os moldes utilizados, foram um bom negocio para a 
PT e um mau serviço para os portugueses. 
     Melhores cumprimentos 
  
     Henrique Assunção 
     917518943 
     hassuncao@netcabo.pt 
  
  
  


