
Sou director de Marketing de uma empresa de produtos para TDT 

 

Venho apresentar a minha resposta à vossa consulta pública. 

Eu meu entender a melhor solução é a do ponto 5.1.5 

Do documento apresentado por vós: 

“Consulta pública sobre os cenários de evolução da rede de Televisão Digital Terrestre” 

 

Derivado ao vários problemas que tem surgido com a rede SFN e sendo impossível resolver os 

problemas relativos à propagação (nomeadamente as condições atmosféricas) pode-se 

concluir que só existe uma solução para a resolução deste problema, optar por escolher uma 

rede MFN. 

Esta opção, apesar de ser a mais cara, parece-me a mais viável para o presente e para o futuro.  

No meio deste processo todo verificamos que quem mais saí prejudicado é a população 

Portuguesa que em tempo de crise foi obrigada a fazer uma transição com custos de uma 

televisão analógica para uma televisão digital com suposta melhor qualidade ou a optar por 

um sistema de recepção de satélite.  

Outro ponto que acho que deve ser implementado será uma ampla campanha de divulgação 

das justificações e procedimentos a adoptar para se proceder às alterações previstas e que 

podem originar reorientações de antenas nas casas dos portugueses.  

Para compensar todos estes custos às pessoas e de modo a justificar também esta intervenção 

o regulador deve fazer tudo ao seu alcance para Portugal disponibilizar a toda a sua População 

todos os canais pertencentes à RTP, que são pagos pelos portugueses, em sinal aberto na 

distribuição TDT.  

Os custos de transmissão serão sempre menores do que os custos de termos um Portugal com 

uma população deprimida por não se poder comparar com nenhum país Europeu nem ao nível 

de canais de transmissão por TDT em sinal aberto. 

http://www.anacom.pt/streaming/consulta_evol_redeTDT18jan2012.pdf?contentId=1150287&field=ATTACHED_FILE


Não esquecendo que “vergonhosamente” a TDT tem um canal HD mas sem conteúdos, para 

colmatar tal “falha” o regulador deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que a RTP1 

HD passe para esse canal.  

No final de todo este processo pode-se concluir que o principal beneficiário de todo este 

sistema (TDT) foi a TV por subscrição em detrimento da TV gratuita.  

Rui Pedro Sousa 

 


