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Conceição Martins

From: José Arlindo Santos 
Sent: segunda-feira, 5 de Maio de 2014 22:15
To: futuro.tdt@anacom.pt
Subject: TDT em Portugal

Em relação à TDT em Portugal 

Ponto de situação: A TDT atualmente tem apenas 4 míseros canais e com elevada carga de 
publicidade. Sendo o utente obrigado a pagar os ditos canais mensalmente na conta da 
eletricidade, não devia ter publicidade. Portanto o utente é duplamente penalizado. 

O que trouxe até agora a TDT? 

Até agora o TDT só trouxe despesa aos cidadãos e mais nada de novo. Foi despesas com a 
aquisição de recetores, com a instalação de antenas e mão-de-obra e com a compra de novos 
televisores. 

Porque aumentar logo os preços a pagar pela TDT (quase 3 e por mês) se ainda continuam os 4 
canais Nacionais com antigamente? Se ainda não há nada definido porquê aumentar os preços? 

  

Futuro da TDT?  

Só haverá futuro se houver alguém no governo com pulso forte para enfrentar os lóbis do poder 
económico. 

Esta consulta era absolutamente desnecessária! Já sabem que os cidadãos querem mais canais, 
porque queimar mais tempo com esta consulta popular?  

Se o cidadão paga a TDT então tem o direito de receber um serviço com um conjunto de canais 
correspondente ao que paga. 

Se somos obrigados a pagar a taxa do audiovisual (sem hipóteses de fuga e sem a possibilidade 
de dizer não pago) porque que razão não colocam a RTP informação em sinal aberto no TDT? 
Se pagamos os custos do funcionamento da RTP, temos direito a ter o canal RTP informação em 
sinal aberto! 

O Correio da manhã quer por um canal em sinal aberto no TDT, porque razão não o permitem? 

Porque razão a RTP Açores e a RTP Madeira ainda não estão na TDT? 

Porque razão a RTP internacional não está na TDT? 

Porque razão as rádios públicas não estão na TDT? 

Há centenas de canais de TV Regionais a emitir apenas pela internet. Porque razão não 
permitem que haja pelo menos um canal por região ou por distrito a emitir programação local na 
TDT? 

Na minha opinião fazem falta os seguintes canais na TDT, além dos atuais: 
 

1.       RTP informação 
2.       RTP Madeira 
3.       RTP Açores 
4.       RTP Internacional e TV pública de Angola 
5.       Rádios Nacionais. 
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6.       CM Tv 
7.       UM canal local/regional de TV por distrito (de Norte A Sul de Portugal e ilhas), canais 

estes que atualmente só conseguem emitir via internet. 
8.       Um Canal informativo dedicado à Saúde: prevenção/Aconselhamento/ e debate. 
9.       Um canal dedicado à cultura. 
10.   Um Canal informativo internacional (Euroneus). 
11.   Um canal dedicado à divulgação da Ciência. 
12.   Um canal de aconselhamento alimentar (alimentação saudável). 
13.   Um canal dedicado à informação desportiva (geral) e com programas de incentivo à 

prática do desporto tendo como meta uma vida mais saudável. 
14.   Um canal específico para os jovens até 18 anos. 
15.   Um canal dedicado à Música. 


