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From: Miguel Teixeira 
Sent: quarta-feira, 30 de Abril de 2014 23:38
Subject: Consulta pública TDT

Boa noite, 
 
Venho por este meio pronunciar-me sobre o futuro da TDT - Televisão Digital Terrestre. Esta plataforma, a meu ver, 
tem muitos problemas que devem ser corrigidos. Assim, destaco os pontos essenciais para a melhoria da TDT: 
 
a) A TDT não é da RTP, nem da SIC, nem da TVI. A TDT deve servir os interesses dos cidadãos portugueses e não 
os interesses das televisões.  
 
b) Deve ser aberto um concurso público com o objetivo de aumentar a atual oferta da TDT. Contudo, este deve ser 
um processo transparente, mas também apelativo para os futuros canais desta plataforma. 
 
c) Os novos canais só poderão entrar na TDT desde que tenham condições de sobrevivência. Deverão ter 
publicidade, nem que seja limitada. O valor anual a pagar à PT pela transmissão do sinal deve ser justo e não 
supérfluo como acontece atualmente.  
 
d) O canal em HD que não transmite de momento por não entendimento entre os canais generalistas, deverá 
também entrar no novo concurso, 
 
e) Todos os canais deveriam ser obrigados em emitir em 16/9, sendo que o formato 4/3 desprestigia a TDT 
portuguesa. 
 
f) Quem possui ou vier a possuir o serviço TDT através de DTH, deverá ter acesso ao recetores de forma não 
condicionada, para que assim, possa ter acesso a todos os canais livres presentes do satélite Hispasat. 
 
g) A TDT portuguesa e a TDT Espanhola, nomeadamente através dos canais regionais da Galiza poderiam fazer 
parcerias de transmissão entre si de um ou dois canais presentes no outro lado da fronteira. 
 
h) A TDT também poderia incluir rádios, serviços regionais e tv paga. 
 
 
Espero vir a ser útil e que este seja um processo rápido e transparente. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
Miguel Teixeira 




