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Assunto: Má receção do sinal de Televisão Digital Terrestre, na zona de Chaves.

Destinatário: Autoridade Nacional das Comunicações

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
1 – O CDS-PP tem, desde sempre, acompanhado todo o processo de substituição do sinal de
televisão analógico pelo sinal de TDT.
2 – Na sequência de anteriores pedidos de esclarecimentos do CDS, a ANACOM informou que
fez um investimento numa rede de sondas, de modo a ter instrumentos que lhe permitam
monitorizar com maior acuidade o funcionamento da TDT e assegurar, com maior eficácia, a sua
função fiscalizadora.
3- Assim, informou a ANACOM que dispõe uma rede de 390 sondas, distribuídas a nível
nacional, que permitem monitorizar 24h por dia, sete dias por semana, a qualidade do sinal
digital de televisão.
4 – Acontece que, continuam a chegar várias queixas de utilizadores, participando a má
qualidade da receção do sinal de TDT, nomeadamente em zonas fronteiriças, alertando para o
facto do sinal da TDT espanhola ser de qualidade, por contraposição com a má qualidade do
português.
Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea e) da Constituição, e as normas regimentais
aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3
fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Presidente da
ANACOM, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, a
seguinte informação:
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1 – Se a ANACOM tem conhecimento de queixas apresentadas pela população da zona de
Chaves; Se sim, o que está a ser feito para resolver o problema;
2 – Se a monitorização que tem vindo a ser feita pela ANACOM tem contribuído para a
resolução de muitos dos problemas identificados;
3 – Se a MEO tem vindo a fazer o necessário trabalho de identificação e resolução de
dificuldades na receção do sinal TDT e se tem feito o reporte trimestral desses trabalho à
ANACOM.

Palácio de São Bento, quinta-feira, 16 de Junho de 2016
Deputado(a)s
TERESA CAEIRO(CDS-PP)
JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)
VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)
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