
Amitrónica, Lda. 

 
 Exmos Senhores, 
  
Sobre o assunto em referencia pretendo utilizar o meu direito de resposta sobretudo para reclamar a 
melhoria dum serviço que seria suposto ter sido melhorado a nível Nacional desde que foram 
conhecidas as decisões á consulta pública efectuada em 2013, mas que continuamos todos á espera 
que o seja definitivamente por culpa da ANACOM que demora a tomar decisões, perdendo demasiado 
tempo numa discussão com a PT se a cobertura deverá ser analisada ao nivel das freguesias ou ao 
nivel dos concelhos!!! 
  
Em meu entender seria conveniente instalar quanto antes os emissores da rede MFN do quadro anexo, 
resultante da decisão da Anacom da consulta pública realizada. uma vez que ficou já provado que á 
medida que se instalam novos emissores da rede MFN a qualidade do sinal melhora, foi primeiro o 
caso dos canais 42, 46 e 49 e agora mais recentemente dos canais 40, 45, 47 e 48 cujas regiões 
servidas melhoraram substancialmente a qualidade do sinal recebido, porque é disso que se trata a 
nível da cobertura, da qualidade do sinal recebido e não da quantidade/potencia defenida pela PT e 
que provocou os problemas que todos conhecemos infelizmente. 
  
Seria pois oportuno que a Anacom tomasse a decisão para que fossem instalados os emissores da 
rede MFN por instalar, canais 33, 34, 43, 46 e dois no canal 47 e no final se ocupassem da percentagem 
de cobertura total Nacional. 
Esperar até 2017 é no minimo não respeitar a população mais carênciada que não tem rendimentos 
ou não quer de outra forma ver televisão. 
  
Quero lembrar a Anacom que e segundo o agora ITED3, nas habitações em construção ou a construir é 
obrigatório existir uma tomada de televisão por assoalhada pelo que a TDT por DTH não reune todas 
as condições para que possa existir a TDT em todas as tomadas da habitação, uma vez que a PT não 
disponibiliza um receptor por assoalhada, tendo em conta também por isso os elevados custos que 
representaria para o utente. 
A TDT tem essa possibilidade como sabemos, sem grandes custos, é a melhor solução quando é 
emitida com qualidade para oferecer imagens de grande qualidade muito próximas já da alta definição 
e e sendo emissões em definição standard, de muito melhor qualidade que alguns canais de satélite 
de alguns operadores vendem, que são de qualidade mediocre.  
  
Por ultimo quero fazer referencia a um quadro que envio em anexo, que foi apresentado pela 
Autoridade da Concorrência e que demonstra que somos os ultimos da UE, apenas com 4 canais na 
TDT, claro que alguém terá que ser o último, mas logo Portugal, é lamentável e já agora porque será 
que apenas temos os mesmos 4 canais que tinhamos em analógico? 
  
Meus cumprimentos 
   
Adriano Manata 
  

Amitrónica, Lda 
Telf. +351 249 870 152 
Fax. +351 249 870 863 
  
 






