
Exmos. Srs. ANACOM 

No âmbito da consulta pública sobre a libertação da faixa de 700 mhz da Televisão Digital 
Terrestre (TDT), que posteriormente permitirá a implementação da tecnologia 5G, após 
apreciação do documento em consulta, o Governo dos Açores vem por este meio exercer o 
seu direito de pronuncia.  

Assim, 

Considerando que a migração do Serviço TDT é fundamental para garantir a apresentação 
atempada de um calendário de implementação da tecnologia 5G, calendário esse que será da 
responsabilidade da ANACOM; 

Considerando que o calendário apresentado relativo ao processo de libertação da faixa de 
700MHz da TDT, estabelece que a Região Autónoma dos Açores (RAA) será a ultima região do 
cronograma considerado no processo de libertação da faixa TDT, e como tal, também a última 
região a poder usufruir da nova tecnologia 5G. 

Considerando que alteração de frequências do serviço de TDT, motivada pela introdução da 
tecnologia 5G, terá impacto nos utilizadores da TDT na RAA. 

Considerando que, numa primeira análise da informação disponível, não se vislumbra ainda 
um plano sustentado e detalhado de informação e apoio aos utilizadores da TDT, capaz de 
suportar as alterações perspetivadas e de ajudar a mitigar eventuais constrangimentos no 
acesso a este serviço. 

Considerando que o prazo previsto para a migração pode acarretar riscos, nomeadamente 
em termos de impacto junto dos utilizadores. 

Considerando que este é um processo complexo, 

Entende o Governo dos Açores que se torna necessária a existência de um serviço de 
atendimento e de proximidade, dedicado ao cliente TDT, para apoio à sintonia dos 
equipamentos da antiga para a nova frequência, com capacidade de apoiar 
convenientemente os utilizadores que apresentem dúvidas ou dificuldades; 

Entende o Governo dos Açores que a manutenção do serviço da TDT nas duas frequências, 
atual e nova, em simultâneo por um período de tempo determinado, poderá facilitar o 
processo de transição, mitigando o risco de impacto nos utilizadores; 

Não tendo conhecimento dos critérios que estiveram na base da construção do cronograma 
atinente à libertação da faixa de 700MHz da TDT, o Governo dos Açores solicita que lhe seja 
enviada informação que permita esclarecer quais os critérios que utilizados na construção do 
referido cronograma, as consequências e impactos para a RAA ao nível da introdução da 
tecnologia 5G que decorrem do cronograma proposto e a justificação da impossibilidade de 



que as alterações necessárias ao nível da TDT sejam efetuadas em simultâneo com outras 
regiões do pais que o farão mais cedo. 
 
O Governo dos Açores sugere ainda que se avalie a possibilidade de disponibilizar a emissão 
da RTP/Açores na grelha de canais do serviço de TDT  
 
Não obstante a presente pronuncia, o Governo dos Açores irá solicitar uma reunião com o Sr. 
Presidente da ANACOM com o objetivo de esclarecer e debater este tema.  
 
Com os melhores cumprimentos 
 
Frederico Sousa 
Diretor Regional das Obras Públicas e Comunicações 
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