
From: FERNANDO GON<;AlVES ANDRADE 
Sent: terc;a-feira. 9 de Abril de 2013 23:1$ 
To: spd.ldl@anacom.pt 

Subject: consulta publica que se passa com tdl??????? 


Exmos senhores 

Pelo que Ii na vossa deliberacao, deixa-me ficar cheio de duvidas, saliento as seguintes: 

1 - Interferencias, ruido falhas para quando e que vaa aeabar, pela que Ii fica nas maos da PT, uma 

vergonha! 

2 - Nao hi existencia clara de prazos, para as alteracoes de que falam. 

3 - nao falam sobre os custos para a reorientacao das antenas . 

4 - A Anacom e PT sao responsiveis pela fraca qualidade e insuticiencia do sinal TDT. 

5 - Pelo que leio querem fazer passar a ideia que estiio preocupados com as pessoas, mas depois na pITuica 

fico com a sensacao que s6 vai haver mudancas por causa do dividendo digital 2 e nao a pensar num serv ico 

de qualidade para os Portugueses. 


Deixo ficar umas refluoes: 

- Muilo cuidado com as distancias de re-utilizayao de frequencias, quer entre regi~es de Portugal, guer entre 
Portugal e Espanha. A Anacom est<! novamente a MENOSPREZAR a intensidade dos ductos que 
uhrapassam facilmeote os 300 kIn no DOSSO territ6rio. Podem conlar us vossas experiencias de DX 
apontando 0 emissor que sistematicamente se consegue captar. Por exemplo: todos os anos Montejunto e 
captado em Viana do Castelo, Huelva e captado em Lisboa, elc, .......... 

- Se 0 plano de frcquencias nuo f.ur cuidadosamcnte coordenado com £ spanha, ate urna distancia DUDea 
inferior a varias eentcoas de kms. os problemas de interfercncia ir~o repetir-se sistematieameote 
todos os anos, desta fcita pur iJ1lerferencia com Espanha e t<lnto esfon;o na re!'ormulal):ao da rede de nuda 

servini. Depois nao podedio dizer que n~o foram a\'isados.! 
- I': impensavel mexer )1U(lUl rede TOT para apenns 4 canais TV. Por urn lado porquc nao It c l'icienLt! em 
I:.:rmos de CllstOS e par oulre laJo ira NOVAMENTE causar impacto nos cspecwdores qu~ ainda n(,,1ll seque.. 
foram compcnsados pelo apflgao. Pe nso que valera a pena dizer que i: impre.<;ci noivcl aumentar os 
contcudos do MUX A antes dc sc comcfJar ~ proccdcr:l alf<>ral;:lO de frcqu cocias dos emissorcs 
uistentes. 
A RTP PO DE COLOCAR MAIS 2 CANAlS DE TV E VARlOS DE RADIO. OS PORTUGUESES JA OS 
PAGAO COM A CA V E IMPOSTOS. 
- Quanto aos prazos, 0 pessoal do Sui que nao eservido por Lousa ou Montejunto tern que ser servido pelos 
emissores MFN do Mendro, PalmeJa,F6ia. Sao Miguel e outros comecem a funcionor 0 quanto antes! Nao 
se pode esperar rnais tempo par tal.E urgente.OS PORTUGUESES sAo TODOS IGUAIS PERANTE A 
CONSTITUlt;:Ao 

Para lembrar 0 que ja lhes mande; com sugestiies e questiies. 

Qualquer fonnula<r3o de propostas com validade pratica deve partir de duas constatacoes essencia is: 

1) A introducao da TDT em Portugal ficou marcada por urna vic ial):30 estralegica, que se traduz em 
deficiencias tecnicas e em graves prejuizos para a publico 
2) 0 Estado encaixou mais de 300 milhoes de euros com a venda do 4G, devendo agora essas receitas ser 
utilizadas para corrigir a vicia.;ao referida . 

Entre as propostas que podem ser fonnuladas a partir desta dupla constaLa<;:iio, sublinhamos a necessidade 
de: 
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- - - -

a) disponibili zar oa TDT todos as canais da RTP e da RDP 

b) de Ca nna de linitiva a lipologia multi-frequencia (MFN) para a transmissao dos sioais de TOT 

c) manter as tres frequencias alternativas e ampliar a rede no mesmo sentido 

d) rever 0 sistema via saH~lile (OTH) de cobertura complemenlar aTOT 

e) exigir que a PT assurna a responsabilidade de uma microdifusao por meio de pequenos retransmissores, 

resolver problemas como 0 atraso da TDT em relacrao aerni ssao par sate liLe (que chega a atjngir 7 

segundos) au a falta de sincronismo entre sam e imagem 

f) se a PT nao assumir essa responsabilidade, pennitir a criayao dos pequenos relransmissores por outras 

entidades (nomeadarnente autarquias) 

g) alterar 0 canal HD para 3 SD (a existencia do canal HD impede a colocaf;ao de mais canais no MuXA, 

sem uma verdadeira contrapartida, porque ninguem esti!. preparado para trabalhar em HD) 

h) colocar a concurso com mais canais free as Muxs que nao estao a ser usados e deixar urn Mux so para 

I1D 

i) acabar com 0 exclusivo PTMeo na venda das boxes para 0 DTH. 


CUMPRIMENTOS 
FERNANDO ANDRADE 
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