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From:
Sent: quinta-feira, 1 de Maio de 2014 19:19
To: futuro.tdt@anacom.pt
Subject: Futuro da TDT em consulta

João Carlos Silva (emigrante em França)  
 
Ex.mos Senhores, 
 
Venho por este meio dar a minha opinião sobre o futuro da televisão digital terrestre em Portugal, espero 
responder as questões de maneira simples e eficaz, 
 
Q1) Sim Considero que existem condições de mercado permitem um incremento na oferta TDT com o 
surgimento de novos operadores e de novos serviços de programas, com as seguintes tipologias e modelos.
 
Em 1° fase aproveitando de modo imedito da capacidade total do Mux A, guardando os quatro canais 
generalista RTP1, RTP2, SIC e TVI, excluindo o Canal HD (nunca usado ao longo de cinco anos), 
excluindo também o canal ARTV (por pouca audiencia), utilisando o modelo seguinte (Cenário 1 pagina 
41) com 3 canais em SD e 0 em HD, dando um canal a cada televisão generalista (exemplo RTP 
informação, SIC noticias, TVI24) ficando a RTP com 3 canais, a SIC com 2 canais e a TVI com 2 canais. 
 
Em 2° fase por em funcionamento imediato o Mux B guardando a norma atual DVB-T MPEG-4, utilisando 
o modelo seguinte (Cenário 2 pagina 47) com 9 canais em SD e 3 em HD, 
 
Em 3° fase criar condições para a emplementação da nova norma DVB-T2 HEVC em 2017, utilisando o 
modelo seguinte (Cenário 1 pagina 50) com 12 canais em SD e 4 em HD. 
 
Q2) Sim são varias as entidades (e do conhecimento publico) com interesse, vontade e capacidade de 
investimento em novos serviços de programas na TDT ( Cofina SA, Presslivre Portugal, telecinco, ZON 
entre outros). 
 
Q3) Os intervalos temporais à respeitar para o efeito são, o alargamento de novos canais de imediato (se 
possivel ainda este ano 2014) com o Mux A, preparar os concursos de licenciamentos de novos canais para 
o Mux B ( 5°e 6° canal generalista) por em funcionamento destes mesmos canais em 2015, preparar a 
emplementação da nova norma DVBT-2 HEVC para 2017. 
 
Q4) Os objetivos de interesse geral que não podem deixar de ser acautelados e assegurados numa possível 
reconfiguração futura da oferta TDT são a qualidade do serviço, os custos e o mercado televisivo. 
 
Q5) O papel que devra ter o serviço publico de televisão assegurar uma programação de serviço publico e 
alargar os seus canais ao longo do percurso da nova TDT (não desequilibrando o mercado publicitario 
commercial, funcando se mais para uma publicidade institucional, regional e de serviço publico). 
 
Q6, Q7 e Q8) : Nas atuais condições de mercado, não acredito na viabilidade de surgirem interessados em 
serviços de programas regionais e locais, considero que esse serviço deve ser assegurado pela televisão 
publica com cadeias de programas regionais na RTPinformação, tambem considero o encerramento dos 
canais RTP Madeira e RTP Açores guardando os programas de informação regional para RTPinformação. o 
financiamento deve ser feito pele taxa audiovisual e pela publicidade commercial regional. 
 
Q9) O modelo que considero mais adequado para a TDT portuguesa e o modelo europeu um vasto leques de 
canais em FTA, a possibilidade de acceder a canais premium, e um serviço de TDT por satélite com os 
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mesmos serviços de acceso a canais livres e premium, a TDT consegue ser uma verdadeira concurrente face 
a Televisão Paga. 
 
Q10) Sim equaciono como plausível haver ainda espaço no mercado para uma oferta de televisão por 
subscrição e de canais Premium na plataforma TDT portuguesa abrindo novos multiplexers, isso traria 
maior concorrência para o mercado português. 
 
Q11) A ponderação que faço do desenvolvimento dos formatos em HD, UHDTV e 3DHD, e da sua adoção 
nas emissões de TDT é a seguinte, sou pela adoção do HD na TDT sendo uma definição bem presente nos 
mercados europeus, menos pelo UHDTV tecnologia mais recente, e contra o 3DHD sendo esta uma não 
aposta no mercado europeu estando a desaparcer das varias plataformas. 
 
Q12) As três generalistas ja demonstraram o seu entresse em passar para o HD na TDT, quanto aos custos 
penso que é uma technologia menos custosa comparando ao seu inicio no mercado. 
 
Q13) Não considero possível identificar, desde já, constrangimentos de natureza regulatória ao 
desenvolvimento da HbbTV. 
 
Q14) A capacidade que entendo que deve de ser garantida no futuro por canal são 2.3/2.4 Mbit/s e as 
funcionalidades que deverão ser consideradas para ocupação  
dessa capacidade a reservar são lengedagens e audio descrição. 
 
Q15) A capacidade remanescente (não utilizada) da rede associada ao Mux A deve ser utlizada para 
acrescentar de imediato 3 canais em SD, ficariamos com 7 canais de imedito em DVB-T MPEG-4, 
(exemplo RTP1, RTP2, SIC, TVI, RTPinformação, SIC noticias, TVI 24). 
 
Q16)  A capacidade remanescente (não utilizada) da rede associada ao Mux A e a capacidade da rede 
associada ao Mux B deve de ser utilizada com 9 canais em SD e 3 em HD norma DVB-T MPEG-4 de 
imediato, 
(exemplo RTP HD, RTP2, SIC HD, TVI HD, RTPinformação, SIC noticias, TVI 24, RTP memoria, SIC 
radical, TVI ficção, 5° Canal e 6°canal generalista) 12 canais no total. 
(ficando a RTP com 4 canais, a SIC com 3 canais, a TVI com 3 canais, mais 2 canais generalistas privados) 
 
Q17) Eu penso que só após 2017, para que a população não tenha que acrescentar novos gastos com 
descodificadores até esse ano. 
 
Q18) A tecnologia que considero que deve ser adotada na rede associada ao Mux B é a norma DVB-T 
MPEG-4. 
 
Q19) O Mux B deve ser instalado de imedito e passar para a norma DVB-T2 + HEVC à partir 2017. 
 
Q20) Não Considero o cenário de substituição da atual rede (DVB-T + MPEG-4) por uma rede com 
tecnologia DVB-T2 e formato de compressão vídeo HEVC passível de ocorrer neste momento por causa 
dos custos que teria para as populações. 
 
Q21) Considero que deve ser utilizada a capacidade da rede DVB-T2 + HEVC da seguinte forma (Cenário 1 
pagina 50) com 12 canais em SD e 4 em HD 16 no total 
 
(exemplo de canais RTP HD, RTP2, RTPinformação, RTP memoria, SIC HD, SIC noticias, SIC, radical, 
TVI HD, TVI24, TVI ficção, 5° Canal em HD, 6° canal em SD,) 
(ficando a RTP com 4 canais, a SIC com 3 canais, a TVI com 3 canais, mais 2 canais generalistas privados) 
 
Abertura a concurso para quatro novos canais tematica de musica, desporto, infanto-juvenil, cinema, 
podendo haver alianças em privados ou publico-privados das televisões ja instaladas no mercado. 
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Q22) Não considero que se deva investir na rede DVB-H em portugal, por ter sido um fracasso a nivel 
europeu 
 
Q23) Não considero que se deve planear a faixa de VHF para TDT. 
 
Q24) Não se deve favorecer uma so zona ou so região em detrimento das outras zonas do Pais. 
 
Q25) o tipo de intervenção superveniente que o ICP-ANACOM poderá e deverá ter é assegurar o bom 
desenrolamento e supervisão da nova tdt salvaguardando o intresse publico. 
 
Q26) Deve de ter em conta à defesa dos dinheiros publicos. 
 
Q29) A plataforma alternativa é a TDT por satélite que pode ser feita FTA livre ou com descodificador 
apropriado dando acceso também a canais premium. 
 
 
Muito obrigado pela atenção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




