COMUNICADO N.º 01/16
MAIS TDT – MAIS SERVIÇO PÚBLICO DE RÁDIO E
TELEVISÃO
Foi apresentado esta terça-feira pelo Grupo Parlamentar do Bloco de
Esquerda um Projecto de Lei que visa “alargar a oferta de serviços de
programas na TDT, garantindo condições técnicas adequadas e o
controlo do preço”. Independentemente de tudo o que ainda há para
discutir em relação a esta matéria, a Comissão de Trabalhadores da
R.T.P. congratula-se com este primeiro passo sobre uma matéria em
que os interesses instalados têm privado Portugal de uma TDT que
corresponda às necessidades da população. Para além da inclusão dos
canais de rádio e de televisão de serviço público, o já referido projecto
de lei pretende também adequar a rede de TDT a condições técnicas
que acabem com a deficiente distribuição do sinal existente.
Constatando o subaproveitamento das condições de que a TDT dispõe,
este é um dos casos em que não é difícil tirar Portugal da cauda da
Europa, bastando para tal a vontade política que até agora não existiu
Desde a primeira hora que esta tem sido uma luta da actual CT. Agora,
em final de mandato, os membros da CT não podem deixar de registar
este passo e apelar a todos os deputados dos diferentes grupos
parlamentares para que contribuam e colaborem na alteração de uma
realidade que nos envergonha em termos europeus e que priva os
portugueses de um serviço que existe mas ao qual não têm pleno
acesso.
Mais e melhor TDT significa mais serviço público de rádio e televisão a
chegar a mais portugueses. Esta alteração não significa mais custos
para a R.T.P.; significa que com os mesmos custos os portugueses vão
ter acesso a mais canais da Rádio e da Televisão públicas.
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