
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Em março deste ano a RTP assinou um novo contrato de distribuição do sinal digital TDT com a

Portugal Telecom. Foi realizada uma análise e emitido parecer posterior pela reguladora

ANACOM, que avalia o custo da distribuição do sinal, e que alegadamente conclui que os custos

do contrato estabelecido a 15 de março são demasiado elevados.

No atual contexto de incerteza sobre a TDT, importa que todos os documentos relevantes sejam

públicos e, por essa razão, entende o Bloco de Esquerda que o contrato estabelecido e

respetivo parecer da ANACOM devem ser enviados ao Parlamento para consulta.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio requerer ao Governo, através do

Ministro-adjunto e do Desenvolvimento Regional, os seguintes documentos:

Cópia do contrato de distribuição do sinal TDT, assinado em março de 2013 entre o Conselho

de Administração da RTP e a Portugal Telecom;

1.

Parecer da ANACOM sobre o contrato expresso no número anterior bem como os pareceres

dos serviços internos da RTP sobre o contrato estabelecido;

2.

Atas da reunião do Conselho de Administração em que foi aprovado o novo contrato com a

PT assinado a 15 de março.

3.

Palácio de São Bento,  terça-feira, 10 de Dezembro de 2013

Deputado(a)s

CECÍLIA HONÓRIO(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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