








   
 

From: J.F. Almancil   
Sent: 22 de junho de 2020 16:09  
To: PCA   
Cc: Joaquim Pinto ; vogal1@jf-almancil.pt  
Subject: RE: A propósito da melhoria da cobertura da rede móvel em Portugal – participação na 
consulta publica (prazo: 3 de julho de 2020) Ex-mo Sr.  
Encarrega-me o Sr. Presidente de informar que esta Freguesia não está abrangida pelas cores azul ou 
vermelha, do mapa que enviaram em anexo, no email infracitado.  
Com os melhores cumprimentos  
Junta de Freguesia de Almancil  

A873 

Rua Manuel dos Santos Vaquinhas S/N  
8135-173 Almancil  
Telefone:289395404 Fax:289395833  
E-mail: jf.almancil@mail.telepac.pt  
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From: SAPO Mail <jfcaxarias@sapo.pt>  
Sent: Friday, July 3, 2020 9:53 AM  
To: PCA  
Cc: presidente.jfcaxarias@sapo.pt  
Subject: RE: A propósito da melhoria da cobertura da rede móvel em Portugal – participação na 
consulta publica (prazo: 3 de julho de 2020)  
Exmos Senhores,  
Toda a Freguesia de Caxarias, excepto a zona urbana da vila, está com problemas de cobertura de 
rede de voz, assim como o acesso à internet é deficitário.  
É de extrema importância para o desenvolvimento do interior do território, onde se localiza a 
Freguesia de Caxarias, a cobertura em fibra ótica.  
A Vila de Caxarias tem 5% de cobertura em fibra ótica e consequentemente um deficiente serviço à 
população e empresas. Com os melhores cumprimentos,  
A Freguesia de Caxarias  

Freguesia de Caxarias  
Rua dos Combatentes nº 202 2435-125 Caxarias  
Contacto: 249574565 - 932195336  
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From: ferreirim macieira <ferreirim.macieira@gmail.com>   
Sent: 18 de junho de 2020 10:12  

To: PCA <pca@anacom.pt>  

Subject: Re: A propósito da melhoria da cobertura da rede móvel em Portugal – participação na consulta 
publica (prazo: 3 de julho de 2020) Bom dia   
Vimos por este meio acusar a receção do V. email, relativamente à cobertura de rede movel em Portugal. 
Despois de algum esforço a denunciar a falta de rede na localidade de Macieira, que mereceu a V. melhor 
atenção, informamos que neste preciso monento está a ser montada uma antena da Vodafone para reforçar o 
sinal móvel. Acontece que neste momento, por ainda não estar a funcioar ainda não nos podemos pronunciar, 
mas esperamos que esta situação venha a ser melhorada com a entrada em funcionamento da referida antena.  
Mais informamos que o ideal seria que em Macieira, pudesse usufruir da fibra, confome já temos, há mais de 
três anos, na freguesia de Ferreirim.   
Com os melhores cumoprimentos  
O Presidente da Junta  
Jaime Ferreira  













 

From: Junta de Freguesia da Junqueira <geral@jf-junqueira.pt> 
Sent: 27 de junho de 2020 15:13 
To: reg.leilao@anacom.pt 
Subject: Fwd: A propósito da melhoria da cobertura da rede móvel em Portugal – participação na 

consulta publica (prazo: 3 de julho de 2020) 
Attachments: Anexo - Síntese das obrigações de cobertura.pdf 

Categories: Blue Category 
Em resposta ao solicitado remetemos a nossa informação:  

Face às inúmeras queixas por parte da população e empresas sobre a fraca qualidade de cobertura da rede móvel das 
diferentes operadores para comunicações de voz e da largura de banda para acesso Internet, que se verifica na nossa 
freguesia e região, agudizado pelo atual panorama de teletrabalho e do ensino à distância, consideramos fundamental que 
seja garantida qualidade no nível de serviço móvel e melhoria da largura de banda para acesso internet, como forma 
alternativa à falta de cobertura da rede de fibra ótica, estando apenas disponível o acesso cobre ADSL e com fraca 
qualidade, o que origina imensas queixas.   

Melhores cumprimentos,  

Carlos Baptista Presidente  

Junta de Freguesia da Junqueira  
Rua de Lamelas, 191   
4480-286 Junqueira VCD  
+351 252 651627 
www.jf-junqueira.pt 
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-------- Mensagem original --------  
De : Junta de Freguesia de Pampilhosa da Serra <fpserra@sapo.pt>   
Data: 30/06/20 17:56 (GMT+00:00)   
Para: PCA <pca@anacom.pt>   
Cc: 'Almeida Nuno' <nunommna@gmail.com>   
Assunto: RE: A propósito da melhoria da cobertura da rede móvel em Portugal – participação na consulta publica (prazo: 

3 de julho de 2020)  Exmos Senhores:  

No seguimento do vosso e-mail abaixo, encarrega-me o senhor Presidente da Freguesia de Pampilhosa da Serra, Nuno 

Almeida, de informar a V/Exas que não existe qualquer cobertura em algumas povoações desta Freguesia. A937 

  

Com os mais respeitosos cumprimentos  

  

 

  

O Assistente Técnico  

  

Leonel Duarte  
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From: Junta de Freguesia de Paus <jfpaus@live.com.pt>   
Sent: 18 de junho de 2020 14:43  
To: PCA <pca@anacom.pt>  
Subject: RE: A propósito da melhoria da cobertura da rede móvel em Portugal – participação na consulta 
publica (prazo: 3 de julho de 2020)  
Ex.mo Sr. Presidente da ANACOM  
A Junta de Freguesia de Paus, concelho de Resende e distrito de Viseu, a que presido tem todo o gosto em 
responder às solicitações de Vossa Ex.ª . Não existe fibra óptica na Freguesia de Paus apesar de existir a cerca 
de três quilómetros. Já questionámos a DST empresa e presumo que concessionária das então RNG que foram 
instaladas em algumas zonas do País, ficando as zonas de mais baixa densidade populacional mais uma vez 
prejudicadas. Quetionámos também a PT, agora Altice inclusive com um abaixo assinado onde nos foi dito que 
até ao fim do corrente ano, 2020 ficaria todo o território coberto por fibra óptica , continuamos a aguardar. 
Somos servidos por ADSL pela Altice cuja rede, segundo os técnicos dessa empresa, só suporta uma 
velocidade entre 2MB e 3MB o que é manifestamente pouca velocidade. Por fim a rede móvel da Altice 
também não satisfaz porque não existe uma cobertura conforme na Freguesia sendo a rede de transmissão de 
dados também muito deficitária. Com os melhores cumprimentos,  

O Presidente da Junta de Freguesia  
Manuel Chaves   
Enviado do Outlook  

















-------- Mensagem original -------- 
De : geral@pombeirodabeira.pt   
Data: 30/06/20 09:48 (GMT+00:00)   
Para: PCA <pca@anacom.pt>   
Assunto: MELHORIA DA COBERTURA DA REDE MÓVEL EM PORTUGAL - FREGUESIA DE 
POMBEIRO DA BEIRA   





















 

From: RIBEIRINHA Ribeirinha do Pico <jfribeirinhapico@gmail.com>  Sent: 
18 de junho de 2020 23:09  
To: PCA <pca@anacom.pt>  
Subject: Re: A propósito da melhoria da cobertura da rede móvel em Portugal – participação na consulta 
publica (prazo: 3 de julho de 2020) Boa noite  
Em virtude de sermos uma Junta de freguesia da Região Autónoma dos Açores, nomeadamente da Ilha do Pico, 
temos de dizer que a cobertura de rede é muitíssimo deficitária, com falhas frequentes.  
Com os melhores cumprimentos,  



 



























From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Categories: 

Freguesia Sao Felix <freguesiasaofelix@gmail.com > 
18 dejunho de 2020 19:45 

reg.leilao@anacom.pt; PCA 

Re: A prop6sito da melhoria da cobertura da rede m6vel em Portugal - participac;ao na 
consulta publica (prazo: 3 de julho de 2020) 

Blue Category 

Boa tarde, 

E com muito agrado que esta junta de freguesia de Sao Felix ve o empenho no combate as desigualdades de 
acesso a tecnologia de telecomunicac;;oes e a promoc;;ao da inclusao social atraves da melhoria das 
infraestruturas de comunicac;;ao. 

De salientar que a Freguesia de Sao Felix esta na lista das freguesias com cobertura de redes de alta 

velocidade fixas me nor ou igual a 1 %, segundo estudo publicado em 15/02/2019 pela AN ACOM 1, sendo a (mica freguesia do concelho de Sao Pedro do Sul (distrito de Viseu) a constar na respetiva listagem e 
acreditando que e um investimento e um avanc;;o tecnol6gico por que nos estamos a bater ha muito tempo, 
requeremos a vossa atenc;;ao para o exposto. 

Atualmente a populac;;ao sente muitas dificuldades na utilizac;;ao de internet porque a tecnologia existente 
nesta area nao permite satisfazer a necessidade de quern diariamente utiliza a internet para trabalhar ou 
comunicar. 

Perante o exposto e certos da vossa compreensao, apelamos a vossa atenc;;ao para o descrito, na expetativa 
de melhorar a qualidade de vida de todos e hoje, tal como nas empresas, as localidades tern de ser 
competitivas. lmporta, por isso, que W. Ex.as saibam as pretensoes da populac;;ao, autarquia local e 
empresas locais e compreendam este problema exposto, acreditando na vossa boa fe para fazer face ao 
equilibrio de oportunidades para com as pessoas do interior. 

Com os melhores cumprimentos, 
JF Sao Felix 
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From: Freguesia de Sarzedas <junta.sarzedas@sapo.pt>   
Sent: 2 de julho de 2020 13:09 To: 
PCA <pca@anacom.pt>  
Subject: RE: A propósito da melhoria da cobertura da rede móvel em Portugal – participação na consulta publica (prazo:  
3 de julho de 2020)  
  
Ex.mo Senhor Presidente Conselho de Administração da  
ANACOM  
  
A freguesia de Sarzedas , caracteriza-se por ser uma das maiores freguesias do concelho de Castelo Branco.  
Tem a maior mancha de Floresta da zona interior e é também constituída por 43 aldeias.  
Alguma destas aldeias, estão totalmente isoladas pela rede móvel e internet.  
Apesar de algumas aldeias serem de baixa densidade demográfica, são no entanto, polos de atração, sobretudo em épocas 
de verão.  
A não cobertura por parte destes serviços, móvel e internet, são um bloqueio à vinda e à permanência, sobretudo dos 
jovens nas localidades mais problemáticas.  
A tudo isto acresce e sobretudo em caso de incêndio florestal, como tivemos em 2017, as populações afetadas na rede 
fixa. Ficam totalmente isoladas em termos de comunicações.  
As localidades mais afetadas, são: Lisga, Sesmo (com uma praia fluvial muito frequentada),Pomar (com uma zona de 
lazer), Sesminho, Galdins,  
Pé da Serra, Magueija, Pisão, Monte de Goula e Gatas (com Alojamento Local durante todo o ano).  
Assim, apela-se à ANACOM ajuda para resolução deste grande problema que afeta grande parte da população.  

Seria um grande contributo na luta que aqui pelo “interior”, vamos travando, pela melhoria das condições de vida, 
não só dos que aqui residem, como dos que pretende regressar.  

  
Cumprimentos  
A Presidente de Junta de Freguesia  
Celeste Rodrigues  
  
  









 

 
From: Freguesia de Serra de Água   
Sent: 22 de junho de 2020 15:48  
To: PCA ; info.madeira@anacom.pt  
Subject: Re: A propósito da melhoria da cobertura da rede móvel em Portugal – participação na consulta 
publica (prazo: 3 de julho de 2020)  
Exmo. Senhor  
João Cadete de Matos  
Presidente   
Chairman  
No seguimento do infra comunicado por V. Exa., serve o presente para alertar que, na Freguesia 
de Serra de Água, Munícípio de Ribeira Brava, Região Autónoma da Madeira, a população 
servida pela Empresa MEO/ALTICE, vem, desde há muito, apresentando a esta autarquia, várias 
reclamações porque, nesta Freguesia e com este operador/prestador de serviços, a cobertura em 
fibra óptica é praticamente inexistente e, consequentemente, a internet bloqueia muitas vezes e é 
muitíssimo lenta, pelo que, os utilizadores solicitam que aquela empresa se digne efectuar os 
procedimentos necessários à dita cobertura, para que esta situação se resolva com a maior 
brevidade possível.  

Certo de que V. Exa. fará o que estiver ao seu alcance para satisfazer a pretensão da população 
desta freguesia, sou  

Muito Atentamente  

O Presidente da Junta,  
Francisco Paulo Pestana  
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Carvalhais 

Carvalhinhos 

Casal Pinto 

Cerejeiras 

Chas 

Coidel 

Cova da Lapa 

Due9a 

Estrada de Viavai 

Farelo 

Fetais Fundeiros 

Freixiosa 

Nogueira das Cerejeiras 

Ponte da V eia 

Ponte do Espinhal 

Porto Judeus 

Serradas da Freixiosa 

Sr.• da Gloria 

Viavai 

Vieiros 

Rabafal 

Chanca 

Fartosa 

Legacao 

Ordem 

Raba9al 

Para qualquer eventualidade o meu contacto: 960 203 746 

Aguardo as suas considera96es, certa da melhor resposta de V. Ex• 

Agrade90 antecipadamente toda a aten9ao que puder dar a este assunto. 

Reitero os meus melhores cumprimentos, 

A Presidente da Uniao <las Freguesias de Sao Miguel, Santa Eufemia e 

Raba9al Maria do Nascimento Rasteiro Marme 3 
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