
> A DECO alerta para a falta de informação sobre novas emissões e acolhe 
dúvidas dos consumidores, a pouco mais de um ano e meio do corte do sinal 
analógico.

> Até Abril de 2012, quem não tiver um serviço de televisão por subscrição ou 
um televisor compatível com o novo sinal, terá de preparar-se para a televisão 
digital terrestre (TDT), sublinha a representante dos consumidores. “Mais de 
metade dos lares recebe as emissões por antena e a maioria dos televisores 
comprados antes de 2009 não têm o sintonizador necessário”, alerta.

> Neste cenário, uma caixa descodificadora por televisor é a única via para 
aceder às emissões digitais. Na edição de Setembro, a PROTESTE revela os re-
sultados do teste a 12 modelos: apesar do fraco desempenho, há 5 melhores 
e mais baratos do que o vendido pela Portugal Telecom (PT), responsável 
por implementar a TDT. Pode também consultar o estudo no portal da as-
sociação.  

> Mais de 80% da população já está coberta pela TDT. A PT foi rápida a criar 
as infra-estruturas, mas não revela o mesmo empenho a informar o público. 
“Até hoje, não há campanhas de esclarecimento pela PT, responsável pela 
plataforma, operadoras de televisão, ANACOM ou Ministério das Obras Públi-
cas, Transportes e Comunicações”, denuncia a DECO. A associação já enviou 
os seus alertas àquelas entidades e sabe que serão anunciadas acções em 
breve. Pecam por serem tardias.

> O sinal analógico pode desaparecer já no próximo ano nalgumas zonas.  
Mas permanece o silêncio sobre como decorrerá o corte e quem será afectado 
e tem direito a apoios à compra de descodificadores. A licença da PT prevê 
ajuda a cidadãos com necessidades especiais e instituições sociais.  

> É urgente divulgar as comparticipações, antes da corrida às lojas, para 
acabar com incertezas e eventuais pressões de compras desnecessárias. 
A DECO PROTESTE responde às questões mais frequentes em www.deco.pro-
teste.pt/tdt e esclarece outras dúvidas através do e-mail tdt@deco.proteste.
pt ou das linhas telefónicas 808 200 145 e 21 841 08 58.

Contactos
Isabel Lencastre: 21 841 87 15 ou 96 570 00 58
press@deco.proteste.pt
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Televisão digital terrestre
arranque mal divulgado

Nota A reprodução deste artigo não precisa de auto-
rização. Basta indicar a fonte de informação e a data.  
É proibida a utilização para fins publicitários ou comer-
ciais. Se o artigo for divulgado na Net, deve conter uma 
ligação para o portal www.deco.proteste.pt
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316 Setembro 2010

477 PRODUTOS NESTA EDIÇÃO J 1749 EUROS EM IDEIAS PARA POUPAR

FUNÇÕES DE FOTOGRAFIA

35 LÂMPADAS NO LABORATÓRIO

83 telemóveis 

Poupe € 7 ao ano

Mal equipados para 
deixar a máquina 

fotográfica em casa 

Fluorescentes compactas 
brilham na conta da luz

€ 179
MÁQUINA NOVA
PARA CARLOSTeste a chouriço

Carne de má qualidade penaliza maioria 
das 26 marcas do tipo extra e corrente 

Preparativos arrancam sem sinal de informação

TELEVISÃO
DIGITAL TERRESTRE
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