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From: Vitor Vieira
Sent: terça-feira, 29 de Janeiro de 2013 14:17
To: evolucao.tdt@anacom.pt
Subject: TDT em Portugal: uma fraude

Exmo Senhores 

Há um ano, em 9 de Janeiro de 2012 (ID do balcão virtual: 468342), e para além de algumas sugestões 
concretas, convidei a demitir-se a equipa da ANACOM que "geriu" (se tal termo é aplicável) a migração do 
sinal analógico de TV para digital em H.264. 
Evidentemente, não se demitiram. Evidentemente, um ano depois, continuam os problemas que já então 
eram óbvios. 
E a "resposta" que me enviaram então é um primor de desrespeito pela minha inteligência. 
Em resumo, o tempo comprovou que a migração para TDT foi uma fraude. 
 

Posto isto, passo a relatar 3 situações distintas que conheço bem, e que cobrem um amplo leque de cidadãos.

1. SINAL TDT INSUFICIENTE 
Moro no Porto, e do telhado de minha casa, onde está a antena, tem-se uma vista direta (10 quilómetros) e 
desimpedida para a antena do Monte da Virgem. Porém, e apesar de ter instalado um apmlificador de sinal, 
muitas vezes se verifica que o sinal é insuficiente, com consequente congelamento de imagem. Foi-me 
recomendado que reorientasse para um retransmissor situado mais próximo, mas que resulta ainda pior por 
haver demasiados obstáculos entre os dois pontos. E entretanto tive de me mangter obrigado a permanecer 
mais 12 meses na PT, para poder usufruir da "benesse" de um desconto de 50% no recetor de TDT face aos 
preços de mercado - e só o terceiro equipamento mostrou ter a qualidade mínima para efectuar as operações 
anunciadas, nomeadamente quanto a gravação para HDD. E passei a ter uma única televisão operacional em 
casa, quando anteriormente tinha 3. 

2. INEXISTÊNCIA DE SINAL 
Um situação ainda mais caricata: uma pessoa de idade, que sempre teve bom sinal de TV analógica (mora 
em Gaia, a 6 km em linha recta do emissor do Monte da Virgem; tem a Serra de Canelas entre os dois 
pontos e mesmo assim tinha bom sinal), simplesmente deixou de ter qualquer sinal aquando da mudança. A 
"conselho" deste e daquele, optou por comprar uma televisão moderna com receptor TDT, mas nada. Mais 
uns "conselhos", nomeadamente da linha telefónica de apoio à migração, e adquiriu uma antena externa, 
com deslocação de técnicos ao local que acabaram por concluir pela inexistência de sinal,  e sugeriram que 
optasse por uma solução paga. Uma vez que se trata de pessoa idosa, cuja única distração é a televisão, e 
que a sua esposa sofre de Alzheimer, foi com muito pesar que simplesmente deixou de ver televisão. 

3. PRÁTICAS COMERCIAIS ABUSIVAS 
Num complexo residencial em Valongo, ao pretender fazer a migração para TDT, um cidadão no limiar da 
reforma viu-se enredado em promessas e sugestões de um comercial da Meo, que acabaria por o convencer 
a instalar TV paga. Porém, o sistema nunca funcionou por mais de uma semana, ao que parece porque 
haveria problemas em caixas de distribuição naquela zona. Farto do mau serviço, acabou por contratar a 
Zon para conseguir ver TV (igualmente de forma paga), e a Meo exige-lhe o "pagamento da fidelização" de 
dois anos, apesar de nunca ter fornecido um serviço em condições. 

Uma reflexão final 
Não me sinto minimamente confortado por esta iniciativa mal publicitada da ANACOM. Sinto que se trata 
de mais um pró-forma. A alegação constante, há um ano, da quase "ausência" de queixas provou-se uma 
mentira absoluta. Suspeito que está em preparação outra mentira. 
 
Entretanto, os cidadãos foram obrigados a migrar para TV paga (enriquecendo de forma injusta as empresas 
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que a vendem), ou tiveram de desembolsar consideráveis quantias para continuar a ver o que já viam (nada 
ganhando salvo, ocasionalmente, uma melhoria do sinal, e em muitos casos ficando mesmo com pior 
serviço - ou com nenhum). 

Ao contrário do que ocorreu por toda a Europa, não houve aproveitamento da migração para fornecer 
melhor, e sobretudo maior quantidade de oferta de canais. Manteve-se o que havia.  

Assim, fico a aguardar, já não a demissão (porque os incompetentes nunca se demitem), mas pelo menos um 
pedido público de desculpas. Porque estou certo que daqui não resultará nada em concreto em termos de 
qualidade e oferta de TDT. 

Sem mais, 
Vítor V C Vieira 


