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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O acesso a comunicações móveis e de internet são em pleno século XXI uma espécie
de pressuposto garantido para a larga maioria dos portugueses.
Não obstante os esforços desenvolvidos pelos Governos recentes em Portugal no
sentido do alargamento do acesso a comunicações móveis e de internet a todos os
portugueses e a todo o território nacional, o que tem contribuído para que o nosso país
seja reconhecido internacionalmente pelo bom desempenho neste ranking, a verdade é
que existem ainda em Portugal zonas não cobertas por qualquer sinal deixando por
isso numa situação de total desigualdade um conjunto de populações que se veem
privadas da utilização de um recurso fundamental nos dias de hoje comprometendo o
acesso a outros direitos tais como à educação, à saúde, a informação, à segurança,
entre outros.
Temos enquanto deputados eleitos pelo Distrito de Leiria, recebido recorrentes
reclamações de cidadãos que, por residirem em determinadas áreas do distrito de
Leiria, não conseguem aceder ou acedem em condições muito precárias à internet e/ou
a comunicações móveis.
Assim é na freguesia de S. Bento, Alqueidão da Serra, União de Freguesias de Arrimal
e Mendiga, Serro Ventoso, Alvados e Alcaria, no concelho de Porto Mós; em várias
zonas do concelho de Pedrogão Grande, na aldeia dos Rostos na freguesia do Landal
e em A-dos-Francos no concelho das Caldas da Rainha, na Freguesia da Ilha, no
concelho de Pombal; em todo o concelho de Castanheira de Pêra; na Nazaré com
quebras de sinal nos aglomerados urbanos e em particular na freguesia de Famalicão
nos lugares de Quinta Nova, Rebolo, Macarca, Raposos, Serra da Pescaria e Casal da
Mota); em Ansião nos lugares de Vale do Boi, Venda do Brasil (Freguesia de Santiago),
Escampado de Santa Marta, Ribeira do Açor (Freguesia de Ansião) e Vila Pouca
(Freguesia de Chão de Couce).
Nestes territórios, durante mais de um ano e por consequência do confinamento a que
estamos obrigados, um conjunto significativo de crianças e jovens vêem-se impedidos
de aceder às suas aulas por não terem acesso à internet; um conjunto significativo de
micro e pequenas empresas enfrentam no seu quotidiano dificuldades de
funcionamento e logística, de expansão, de afirmação; um conjunto de instituições
sociais e culturais enfrentam iguais dificuldades diárias, nomeadamente, o
desenvolvimento de iniciativas junto das populações que servem.
Há mais casos dos que estes agora descritos, mas nestes sabemos que os mesmos já
foram por diversas vezes comunicados à ANACOM e, ou não obtiveram resposta, ou as
diligências levadas a cabo não resolveram o problema existente.
Assim, e ao abrigo das disposições regimentais, vêm os deputados abaixo
identificamos solicitar ao Ministro das Infra-estruturas e Habitação o seguinte:
1 – Que iniciativas tem o Ministério das Infraestruturas e Habitação tomado, ou pensa
vir a tomar para minimizar os problemas de acesso a comunicações móveis e de
internet nas zonas acima identificadas;



2 – Que investimentos se encontram previstos para resolver este problema.

Palácio de São Bento, 15 de fevereiro de 2021

Deputado(a)s

SARA VELEZ(PS)

RAUL MIGUEL CASTRO(PS)

ELZA PAIS(PS)

JOÃO PAULO PEDROSA(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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