
NÃO FIQUE SEM VER TELEVISÃO

O SEU TELEVISOR ESTÁ PREPARADO?

MUDE PARA A
TELEVISÃO DIGITAL

Antes de comprar um descodificador ou um televisor    novo, informe-se através do 
800 200 838 ou em www.tdt.telecom.pt, para saber se está numa zona TDT ou 
numa zona DTH, pois nestas zonas o equipamento a utilizar para receber a televisão 
é diferente.

QUEM PODE TER APOIOS?

· Reformados e pensionistas com rendi-
mento inferior a 500€ mensais.

· Titulares do Rendimento Social de In-
serção.

· Portadores de deficiência com grau 
igual ou superior a 60%.

· Instituições de carácter social.

As pessoas ou entidades que estejam 
nalguma destas situações poderão re-
ceber uma comparticipação até 50% 
do valor do descodificador (apenas um 
por cada casa), com um limite de 22€. 
Informe-se como proceder através de 
um dos contactos que seguidamente 
indicamos.

O QUE POSSO FAZER 
SE TIVER DÚVIDAS?

Pode solicitar esclarecimentos pelas 
seguintes vias:

Telefone: 800 200 838 (grátis)
www.tdt.telecom.pt
www.facebook.com/tdtoficial
www.anacom.pt



O QUE FAZER: 
A TELEVISÃO DIGITAL EM 3 PASSOS

O processo não é complicado. Siga es-
tes 3 passos e não fique sem ver te-
levisão:

Passo 1 
Se tem TV paga em todos os televiso-
res, não tem que fazer nada. Continua-
rá a ver televisão como até aqui.

Se não tem TV paga em todos os te-
levisores, confirme no manual técnico, 
junto à marca ou na parte de trás do 
seu televisor se constam as seguintes 
referências: DVB-T e MPEG4/H.264.

Encontrou estas referências? Então o 
seu televisor está apto a receber TDT. 
Para o activar basta sintonizar auto-
maticamente os canais.

Não encontrou? Então siga para o passo 2.

Passo 2 
Verifique se tem uma entrada ScART 
ou HDMI, como estas, no seu televisor:

Tem? Então poderá receber a televi-
são digital comprando, numa loja de 
electrodomésticos, um descodificador 
e ligando-o ao seu televisor. Existem 
vários modelos com diversas funciona-
lidades e preços. 

O QUE É A TELEVISÃO DIGITAL?

A televisão digital é uma evolução na-
tural da televisão que temos hoje, com 
melhor qualidade de som, de imagem 
e de recepção do sinal (sem interferên-
cias ou fantasmas) dos quatro canais 
nacionais: RTP1, RTP2, SIC e TVI.

QUAIS AS SUAS VANTAGENS?

· Melhor qualidade de som e imagem.

· Guia electrónico de programação e, 
dependendo do tipo de descodifica-
dor, paragem de imagem e gravação.

· Sem qualquer encargo mensal.
 
QUANDO VAI SER O “APAGÃO”?

· Todo o país já tem emissões de tele-
visão digital.

· Até Abril de 2012 o sinal analógico 
será desligado (o chamado “apagão”) 
em todo o País. Antes disso, algumas 
localidades vão passar a receber ape-
nas o sinal digital (TDT). É o caso de: 
Alenquer - 12 de Maio de 2011
Agualva Cacém - 16 de Junho de 2011
Nazaré - 13 de Outubro de 2011.

VOU TER QUE PAGAR 
PARA VER TELEVISÃO?

A recepção de televisão digital é gra-
tuita como acontece com a actual tele-
visão analógica. Os únicos custos que 
poderá ter de pagar resultarão, se for 
caso disso, da compra do descodifica-
dor, caso o seu televisor não seja com-
patível com MPEG4, ou da substituição 
da antena, em casos raros de antenas 
muito antigas. 

Não tem? Então para continuar a ver 
televisão terá que comprar um novo 
televisor compatível com a norma 
MPEG4, ou um televisor com uma en-
trada ScART ou HDMI (neste caso 
comprando ainda o descodificador).

Passo 3
Se comprou o descodificador, ligue o 
cabo da antena ao descodificador.
 
Depois ligue o descodificador à televi-
são, com um cabo SCART ou HDMI (ver 
esquema abaixo). 

Sintonize os canais, e está pronto!
 
Um processo simples e rápido.

TV ANTENA

CABO ANTENACABO SCART OU HDMI

DESCODIFICADOR

SCART HDMI

NOTA: Se depois de ligar correctamente o seu des-
codificador tiver problemas na recepção dos quatro 
canais de televisão, deverá verificar a sua antena, 

pois poderá ser preciso redireccioná-la ou, em casos 
excepcionais de antenas muito antigas, substituí-   
-la. Nesse caso, contacte um técnico habilitado.
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