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Florinda Veiga

De: info@anacom.pt
Enviado: segunda-feira, 22 de Fevereiro de 2016 16:51
Para: Perguntas / Requerimentos
Assunto: ANACOM: Requerimento n.º 43/XIII/1EI

 
Exmos. Senhores, 
 
Reportamos à comunicação que nos foi dirigida no dia 22/01/2016, respeitante ao requerimento n.º 
43/XIII/1EI, relativo à qualidade do sinal de televisão digital terrestre (TDT) na freguesia de Melides. 
 
Sobre a matéria em causa, e em particular no que respeita às reclamações recebidas na ANACOM, 
informamos que, a nível nacional, foi registado em 2015 um total de 481 reclamações escritas sobre 
cobertura e receção de TDT, 88 das quais sem informação quanto à área de residência do reclamante. Os 
concelhos mais reclamados foram os de Lisboa, com 11 reclamações, e Vila Real de Santo António, com 9 
reclamações. Em terceiro lugar surgem os concelhos de Castelo Branco, Coimbra, Grândola, Leiria e 
Santarém com 8 reclamações cada, seguidos dos concelhos de Pombal, Vila Franca de Xira e Guimarães, 
com 7 reclamações cada. De referir que estes números, ainda que posicionem os concelhos referidos como 
os mais reclamados no que se refere ao serviço de TDT, não são expressivos num período de 12 meses. 
 
No que respeita concretamente à freguesia de Melides, em 2015 não foi registada na ANACOM qualquer 
reclamação escrita sobre cobertura e receção de TDT. 
 
O número de reclamações recebidas na ANACOM sobre TDT tem vindo a diminuir desde o ano do 
desligamento da TV analógica: 6510 em 2012, 1288 em 2013 e 828 em 2014.  
 
Não obstante, é do conhecimento desta Autoridade que em 2013 foi realizada uma reunião entre a MEO - 
Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO) e o à data novo presidente da Câmara Municipal, em 
que a MEO entregou os resultados de medidas de intensidade de campo anteriormente realizadas, bem como 
informação para suporte de ação de informação ao público (elementos que já tinham sido entregues ao 
anterior executivo). 
 
Já em 15 de janeiro de 2016, foi recebida nesta Autoridade uma moção apresentada pela Assembleia de 
Freguesia de Melides, relacionada com a alegada falta de qualidade do sinal TDT. A ANACOM encontra-se 
a analisar a situação reportada e caso assim se justifique irá proceder no terreno à aferição da qualidade do 
sinal TDT em Melides. 
 
No que se refere ao tratamento das reclamações recebidas sobre cobertura e receção de TDT, assinala-se 
que, em conjunto com a MEO, a ANACOM desenvolveu um procedimento que visa assegurar o 
endereçamento célere e eficiente destas situações, que passa pelo respetivo reporte ao operador com vista ao 
despiste técnico de cada uma. Paralelamente, a ANACOM disponibiliza aos reclamantes informação sobre 
as verificações técnicas que deverão fazer nas respetivas instalações de forma a assegurarem que estas se 
encontram em plenas condições de funcionamento. 
 
No que respeita às ações levadas a cabo pela ANACOM para resolver os problemas relacionados com o 
fornecimento do sinal de TDT, cumpre-nos assinalar, em primeiro lugar, que o direito de utilização de 
frequências para a prestação do serviço de TDT a que está associado o Mux A, destinado à transmissão de 
serviços de programas televisivos de acesso não condicionado livre (FTA) foi atribuído à MEO, por 
deliberação da ANACOM de 9 de dezembro de 2008, na sequência de um concurso público, pelo que cabe 
ao operador a responsabilidade do bom funcionamento da rede. 
 
À ANACOM competem funções de fiscalização, tendo-se, nesse contexto, investido numa rede de sondas, 
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de modo a ter instrumentos que permitissem monitorizar com maior acuidade o funcionamento da TDT e 
assegurar essa fiscalização de forma eficaz. 
 
Com efeito, a referida rede, constituída por 390 sondas, distribuídas a nível nacional, que permitem 
monitorizar 24h por dia, sete dias por semana, a qualidade do sinal digital de televisão, encontra-se já em 
pleno funcionamento. Esta rede foi instalada com o objetivo de recolher diversos indicadores e parâmetros 
técnicos que permitam extrair conclusões acerca da cobertura TDT disponibilizada nos diferentes locais. 
 
Com esta solução tecnológica, que funciona de forma autónoma e por controlo remoto, a ANACOM passou 
a dispor de dados detalhados em tempo real, que lhe permitem identificar eventuais problemas, diagnosticar 
anomalias de forma adequada e expedita e, assim, contribuir para a melhoria do serviço disponibilizado aos 
utilizadores finais. 
 
Desde 5 de fevereiro de 2016, a ANACOM disponibiliza em http://www.mce-
anacom.pt/tdt/sondas_view.php uma ferramenta que permite o acompanhamento diário do comportamento 
da rede TDT, bem como a consulta do histórico de cada uma das sondas em funcionamento. 
 
Também no contexto das suas funções de fiscalização, ANACOM tem vindo a realizar ações de 
monitorização desde Janeiro de 2010, no âmbito do processo de transição para a TDT, cujos resultados 
estão disponíveis em http://www.mce-anacom.pt/tdt/. Através desta ferramenta podem ser consultados os 
relatórios das ações de monitorização realizadas no terreno por equipas da ANACOM, incluindo a 
distribuição e incidência geográfica dessas ações, a data da sua realização, o tipo de problemas identificados 
e os procedimentos desencadeados tendo em vista a sua resolução.  
 
Este trabalho permitiu identificar problemas e endereçar as soluções para as dificuldades de acesso à TDT a 
um universo que se estima de cerca de 2683 utilizadores que, direta (por via de reclamação em seu nome 
recebida na ANACOM) ou indiretamente (por via de reclamação de terceiros) interpelaram as equipas 
técnicas desta Autoridade, que realizaram as ações acima mencionadas. 
 
Além do tempo utilizado no processamento dos resultados das medições e realização de relatórios, a 
ANACOM empregou cerca de 2745 horas de trabalho, distribuídas por várias equipas, nas ações realizadas 
no terreno. 
 
Para além de diagnosticar/demonstrar a(s) causa(s) do(s) problema(s) associado(s) à dificuldade na receção 
da TDT, a ANACOM indicou aos cidadãos reclamantes as soluções para ultrapassar os problemas. 
 
Atualmente, a esmagadora maioria dos problemas está relacionada com o facto de a população que está em 
zonas de cobertura complementar (satélite) pretender aceder ao serviço por via terrestre. Com efeito, nestas 
zonas, o acesso ao serviço com qualidade apenas está assegurado através de satélite, sendo os equipamentos 
de receção por via terrestre desadequados. 
 
Refira-se ainda que, no seguimento do concurso para atribuição do direito de utilização de frequências 
associado ao Mux A, ganho pela MEO em 2008, que impunha uma percentagem mínima de cobertura 
terrestre do território continental de 90,12%, a ANACOM considerou que a otimização da rede de 
radiodifusão digital terrestre, bem como a integração das frequências dos emissores da rede multifrequência, 
entretanto instalada, no Direito de Utilização de Frequências, justificavam a determinação à MEO de 
obrigações de cobertura terrestre, em concreto, no sentido de os valores mínimos resultantes de informação 
de cobertura a prestar pela MEO passarem a fazer parte integrante do DUF, vinculando a empresa ao seu 
cumprimento.  
 
Tendo esses valores em conta, por deliberação de 1 de outubro de 2015 (disponível em 
http://www.anacom.pt/streaming/Decisao1out2015TDT.pdf?contentId=1367979&field=ATTACHED_FILE
), a ANACOM informou a MEO que a mesma ficava sujeita ao cumprimento das obrigações de cobertura 
populacional, por via terrestre, por concelho, fixadas na tabela constante do anexo 2 da referida deliberação. 
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Estas novas obrigações de cobertura irão fazer com que a percentagem de população com cobertura terrestre 
no território continental seja de 92,44%.  
 
Por outro lado, a MEO ficará obrigada a garantir um grau de disponibilidade do serviço na receção de 99% 
do tempo, sendo que sempre que os meios de aferição dos níveis de qualidade de serviço demonstrem que 
não se encontra cumprida a obrigação de cobertura da população nas percentagens definidas nos termos dos 
números anteriores, sem prejuízo de eventual processo de contraordenação, a ANACOM notifica a MEO 
desse facto, tendo esta empresa até 20 dias úteis para se pronunciar sobre os factos e para comunicar a esta 
Autoridade a solução a implementar, bem como para apresentar uma proposta relativa à prestação de 
informação adequada aos utilizadores finais potencialmente afetados. 
 
Por fim, a MEO tem também vindo a desenvolver um trabalho de identificação e resolução de dificuldades 
na receção do sinal TDT em diversos concelhos do país em articulação com as autarquias locais e cujo 
reporte é efetuado à ANACOM trimestralmente. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Teresa Sobral Caetano 
Diretora de Informação e Consumidores 
 
------ Entrada ------ 
De: Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt 
Data: 22-01-2016 
To: info@anacom.pt 
Cc:  
Assunto: Envio de Requerimento à anacom - autoridade nacional de comunicações 
 
Para os devidos efeitos, tenho a honra de remeter a V. Exa o 
Requerimento apresentada/o por vários Senhores Deputados, registado com 
o n.º 43/XIII/1EI. 
Tendo em conta o Regimento da Assembleia da República, o prazo para 
resposta aos requerimentos é de 30 dias. 
 
Divisão de Apoio ao Plenário 

Pense no ambiente. Imprima o conteudo desta mensagem apenas se for absolutamente necessario. 

Este email e ficheiros em anexo sao confidenciais e destinados somente ao conhecimento e utilizacao da(s) pessoa(s) ou entidade(s) a quem foram 
enderecados. Se recebeu este email ou anexos por erro, ou a eles teve acesso nao sendo o destinatario, por favor elimine‐os contactando o remetente. 

Please consider the environment before printing this mail note. 

This email and files transmitted with it are confidential and intended for the sole use of the individual or organization to whom they are addressed. If you have 
received this email in error, please notify the sender immediately and delete it without using, copying, storing, forwarding or disclosing its contents to any other 
party. 

Autoridade Nacional de Comunicacoes http://www.anacom.pt 


