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A Decisão 899/2017 do Parlamento Europeu e do
Conselho sobre a utilização da faixa 470-790 MHz,
atualmente atribuída à TDT, determinou atribuir, a partir
de 30 de junho de 2020 a faixa 694-790 MHz (faixa dos
700 MHz) para sistemas terrestres capazes de
fornecer serviços de comunicações eletrónicas sem
fios de banda larga.

Faixa dos 700 MHz - Televisão Digital Terrestre.

Libertar a faixa das utilizações TDT até 30 junho de
2020

Introdução
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 Mesma tecnologia (DVB-T; MPEG-4)

 Início – 7 fevereiro 2020 (Sines)

 Conclusão – Até 30 junho de 2020

 Faseado de sul para norte e conclusão nas R.A.’s

 Sem simulcast

 Teste piloto em Odivelas (27 novembro 2019)

Decisão Final da ANACOM
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Faseamento da migração

44 / 45 / 46 / 47 / 48

47

46

Região 1
Inicio do processo de migração a 7 de fevereiro de 

2020

Região 2
Inicio do processo de migração a 24 de fevereiro de 

2020

Região 3
Inicio do processo de migração a 5 de março de 

2020

Região 4
Inicio do processo de migração a 16 de março de 

2020

Região 5 Inicio do processo de migração em data a definir

Região 6 Inicio do processo de migração em data a definir

Região A e M Inicio do processo de migração em data a definir
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Ressintonia dos emissores

ANACOM   

• Colocação de um emissor portátil a emitir no canal 56

• Desligamento do emissor original que emitia no canal 56

• Substituição de filtros

• Configuração e ressintonia do emissor na nova frequência (canal 35)

• Emissor original pronto e devidamente sintonizado na canal 35

• Desligamento do emissor portátil que emitia no canal 56

Canal 56Canal 56

Ex: Região de Lisboa
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Ressintonia dos emissores

ANACOM   

• Colocação do emissor original a emitir no canal 35

• Transição Canal 56 => Canal 35 completa!

• Duração do processo: 3 a 6 horas

• Sem alteração de localização dos emissores

• Apenas sintonia no novo canal

Canal 35
Canal 35

Ex: Região de Lisboa
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 Campanha de comunicação:

• Distribuição de carta e folheto explicativo

• Protocolo com ANAFRE

• Procotolo com AMA 

• Protocolos Câmaras Municipais (63)

Medidas para auxiliar a população
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Medidas para auxiliar a população

• Parcerias

o Instituto da Segurança Social

o GNR, PSP

o Patriarcado

o Corpo Nacional Escutas 
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Medidas para auxiliar a população

• Vídeo explicativo e FAQ no site ANACOM 

• e no Portal do Consumidor

• Divulgação nos media nacionais e regionais

• Redes Sociais

• Publicidade
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Medidas para auxiliar a população

Linha telefónica de apoio gratuita: 800 102 002

• prestação informação e ajuda na sintonia

• todos os dias entre as 9h e as 22h

• possível redimensionamento face ao volume de 
chamadas, funciona em instalações da ANACOM

• supervisão permanente por técnicos da ANACOM
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Início de Chamada

1ª Linha
Atendimento 

Telefónico Geral

Fim de Chamada

3ª Linha
Equipas Externas 

no Terreno

Sintonia realizada 
com sucesso

Apoio à População

2ª Linha
Atendimento 
Telefónico 

Especializado

Fim de Processo

Passagem de 
Processo

Passagem de 
Processo

Sintonia realizada 
com sucesso
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Medidas para auxiliar a população

 Equipas no terreno para sintonia dos recetores

• equipas de 2 técnicos ANACOM no terreno

• irão a casa das pessoas que através do contacto para a 

linha gratuita 800 102 002 não consigam fazer a sintonia 

do televisor
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Ferramentas Tecnológicas

As equipas no terreno utilizam uma aplicação
desenvolvida na ANACOM

Tipo: Web/Mobile

Atribuição de novo serviço

Navegação por Waze/Gmaps (inc. mapas offline)

Consulta de BE (Biblioteca de Equipamentos)

Registo de equipamento na BE
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Ferramentas Tecnológicas
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Indicadores de Business Intelligence

• Os indicadores de Business Intelligence provenientes do contact center vão 
permitir aferir da proporcionalidade de meios face às solicitações.

• Tendo como base a informação recolhida, os indicadores servirão de apoio à 
tomada de decisão em tempo útil assim como partilhar conhecimento;

• Permitirão ajudar a afinar o posicionamento das equipas em tempo real.
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Identificação ANACOM

Colete (frente) e Cartão de 
Identificação ANACOM

Colete (costas)
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Contactos
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