
From:                              Nelson Silva
Sent:                               domingo, 20 de Janeiro de 2013 15:31
To:                                   evolucao.tdt@anacom.pt
Subject:                          TDT_Evolução Nula

 
Antes de mais Boa Tarde!! 
 
Em relação à TDT, os únicos beneficiados foram as empresas que comercializam a televisão 
paga, e vou já explicar o porquê. Apesar de a qualidade de imagem ter melhorado por igual para 
todos os canais, a população é que ficou a perder, uma vez que:  
 
- Tiveram de gastar bastante dinheiro, mais do que o era referido nas publicidades onde se dizia 
que bastava ter um aparelho para ter TDT, mas assim não o era, porque a maior parte dos casos 
que conheço foi necessário adquirir vários equipamentos novos para poder ver TV 
 
- A oferta de mais canais podia ser uma mais valia para a TDT mas parece que as operadoras de 
televisão paga não deixam, como se fossem eles que mandam. E em vez disso as pessoas tiveram 
que pagar para ver o mesmo. O Canal ARTV inserido recentemente não conta uma vez que 
raramente está a dar, e não tem qualquer interesse ver gatunos queixar-se da crise. Pelo menos os 
canais RTP deveriam fazer parte da TDT. Uma vez que estes são pagos por todos os contribuintes 
(são pagos com dinheiro vindos da taxa de áudio-visual e em verbas dadas pelo governo vindas 
de dinheiros púbicos.  
 
- A cobertura digital é inferior á cobertura analógica. O sinal da TDT é muito frágil, uma vez que 
com calor a imagem falha, com muita chuva falha, com vento volta a falhar, até por vezes o 
receber o enviar mensagens ou chamados no telemóvel vai interferir com a imagem de TV. E 
depois á ainda o caso das populações que tem o azar de estar em locais que é necessário adquirir 
o sistema de DTH (por satélite). E como se a culpa de as pessoas viverem nesses locais e não 
terem sinal de TDT, ainda vão ter que pagar muito mais. 
 
- As pessoas vais idosas foram enganadas por agentes a angariar clientes para as TVs pagas e 
ainda não foram tomadas medidas contra estas empresas. Obrigaram muita gente a aderir à TV 
paga em tempos de crise. Devido à má qualidade do sinal em muitos locais, por vezes parece 
intencional essa falha de sinal. 
 
Em suma, a atribuição do concurso a uma empresa que detém um serviço de TV paga só pode 
criar conflito de interesses e quem paga é a população que tiveram que pagar, em muitos casos 
tiveram que pagar bem para ter o mesmo serviço, que apresenta muitas falhas e não acrescentou 
nada de novo. E quem fica a ganhar são as empresas de TV paga que angariaram milhares de 
clientes numa época de crise!! 
 



Espero que a ANACON não continue a compactuar e a fechar os olhos a todas as injustiças e 
acções "criminosas" que tem prejudicado a população em detrimento dos senhores das TVs pagas. 
 
Com os melhores Cumprimentos!!  
Nelson Silva 
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