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From: José Gonçalves
Sent: sexta-feira, 1 de Fevereiro de 2013 23:14
To: evolucao.tdt@anacom.pt
Subject: Consulta pública Rede TDT Anacom

Exmo. senhor, Exma. senhora, 

 Escrevo-lhe esta carta para lhe apresentar o meu contributo para esta consulta pública da Anacom,
expondo a minha situação e as minhas expectativas e sugestões quando a rede atual de TDT. 

 Antes do apagão da televisão analógica, recebia a televisão analógica de forma correta na minha
moradia na freguesia de Covelo do Gerês (Montalegre). Não se recebia de facto o canal TVI, mas havia os
canais da RTP com boa receção e o canal SIC com receção mais fraca. Mas depois do dia 25 de Abril de 
2012, dia do chamado “switch-off” da televisão analógica, fiquei sem nenhum canal, sendo a cobertura
terrestre de televisão no meu local inexistente. Tive que investir numa solução DTH que tornou-se muito 
mais cara do que a simples compra de descodificadores TDT básicos. Por causa dos custos e da
complexidade das instalações de satélite, atualmente só uma das televisões está equipada com o sistema
DTH. 

 A quase um ano do apagão, acho que ainda vale a pena melhorar a cobertura do sinal de Televisão 
Digital Terrestre. Ainda são mais de 20% da população que só têm acesso aos canais da TDT e muito mais
gente que têm televisão paga não em todos as televisões da casa. Portanto, ainda deve haver muitas
televisões que poderiam ser equipadas para receber o sinal digital e funcionar corretamente como dantes.
Como pode comprovar no meu caso, o concelho de Montalegre tem uma grande zona sombra de cobertura
TDT. Melhorar a cobertura desta zona não seria muito difícil. Aliás, não percebo por que razão a cobertura 
de televisão digital terrestre foi reduzida comparando com a antiga cobertura de televisão analógica. Ainda
mantenho a esperança que este assunto possa ser resolvido no futuro e que possa novamente receber o sinal
terrestre de televisão com uma simples antena e com qualidade digital. 

 Para concluir, podemos dizer que a rede atual de TDT pode ser muito melhor. Este processo não
decorreu tão bem como se podia esperar, e uma das razões apontadas é a falta de cobertura. Uma cobertura 
terrestre de 100% do território não faria sentido economicamente, mas melhorar aos poucos a cobertura da
rede de TDT para que seja tão boa como a antiga rede de televisão analógica seria uma boa iniciativa a
todos os níveis, desde as questões de acesso a cultura a toda a população até o turismo, passando por a
própria economia das empresas do sector televisivo e das telecomunicações. 

 Com os meus melhores cumprimentos. 

 José Gonçalves 


