
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. mo  Sr.º Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

1 – O processo de substituição do sinal de televisão analógico, pelo sinal de TDT, apresentou,

desde o início, vários problemas, tendo sido alvo de críticas e reclamações por parte dos

destinatários;

2 – Os problemas verificados levaram a que muitos dos utilizadores tivessem sido obrigados a

optar por adquirir serviços dos operadores privados, o que implica o pagamento de uma

mensalidade e, consequentemente, um custo acrescido;

3 - O CDS manifestou, desde o início, preocupação e sempre esteve atento a todo este

processo;

4 – Ora, apesar de todos os esforços desenvolvidos no sentido de resolver os problemas em

questão, continuam a chegar denúncias sobre a má qualidade do sinal de TDT;

5 – Sendo, a mais recente, a da população da zona de Melides, que procedeu ao investimento

necessário para a devida utilização da TDT, mas que tem sido confrontada sistematicamente

com a má qualidade do sinal, que provoca, nomeadamente bloqueios na imagem, efeitos de

“pixelização” e perda de som e/ou dessincronização com a imagem.

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:

1 – Se a ANACOM tem conhecimento das queixas apresentadas pela população da zona de

Melides;

2 – Se, para além daquela zona, existem outras zonas onde se verificam os problemas da falta

de qualidade do sinal de TDT, quais as zonas e quais os problemas apontados;

3 – Que ações é que a ANACOM está a levar a cabo para resolver todos os problemas

relacionados com o fornecimento do sinal de Televisão Digital Terrestre?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 21 de Janeiro de 2016

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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