
Protocolo de Colaboracao

Considerando que:

• A Decisao (UE) 2017/899 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de

2017 (Decisao 2017/899), publicada no Jornal Oficial em 25 de maio de 2017 e

relativa a utilizacao da faixa de frequencias de 470-790 MHz na Uniao, determina que

os Estados-Membros (EM) devem disponibilizar, ate 30 de junho de 2020, a faixa de

694-790 MHz (faixa dos 700 MHz) para servicos de comunicagoes eletronicas de

banda larga sem fios (artigo 1.0 daquela Decisao);

• Em face da existencia de redes de Televisao Digital Terrestre (TDT) a operar em

frequencias da faixa dos 700 MHz, os EM devem migrar tais utilizacOes para

frequencias da faixa dos 470-694 MHz, libertando a faixa dos 700 MHz;

• Em cumprimento das obrigagoes decorrentes da Decisao 2017/899 (cf. seu artigo

5.°), os EM deveriam, ate 30 de junho de 2018, aprovar e publicar o seu piano e

calendario nacional (o "roteiro nacional");

• Em 27 de junho de 2018, a Autoridade Nacional de ComunicagOes (ANACOM)

aprovou o roteiro nacional para a faixa dos 700 MHz, necessaria ao desenvolvimento

da 5.a geragao mOvel, o qual mereceu a concordancia do Governo, atraves de

despacho do Secretario de Estado das lnfraestruturas;

• Tendo em vista minimizar o impacto deste processo junto das populagoes, a

ANACOM adotou nesse roteiro o cenario de migracao mais simples, atraves da

manutencao da tecnologia atual, o qual implicara apenas uma sintonizacao da nova

frequencia, ou seja, nao sera necessario adquirir quaisquer equipamentos, nem

reorientar antenas;

• Apesar da simplicidade do processo, a ANACOM pretende apoiar os utilizadores que

necessitem de ajuda neste procedimento, contando, para o efeito, corn a colaboragao

das entidades que tern relagoes de proximidade corn as populacOes;

• As autarquias locais, pela sua proximidade corn os cidadaos, sao urn interlocutor

privilegiado para resolver muitos dos problemas e dificuldades corn que os mesmos

se debatem no seu dia a dia e merecem apoio nas suas solicitagOes;

• 0 processo de alteracao faseada dos emissores que compoem a rede de TDT, a

levar a cabo pela MEO-ALTICE a partir da 3a semana de janeiro e ate 30 de junho de

2020, implica a ressintonia dos televisores, pelo que a colaboragao dos municipios

no apoio as populacoes, nomeadamente por via da transmissao de informacao, é de

extrema importancia



E celebrado o presente Protocolo de colaboraeao entre:

A Camara Municipal de Vila Velha de Rodeo, pessoa coletiva de direito pOblico, contribuinte

n° 506 642 798, corn sede na Rua de Santana, 6030-230 Vila Velha de Reda°, neste ato

representada pelo seu Presidente, Luis Miguel Ferro Pereira, na qualidade de 1.8 Outorgante.

A Autoridade Nacional de Comunicaeoes (ANACOM), pessoa coletiva de direito piblico,

contribuinte n.° 502 017 368, corn sede na Avenida Jose Malhoa, 12, 1099-017 Lisboa, neste

ato representada pelo presidente do Conselho de Administracao, Joao Cadete de Matos, na

qualidade de 2.a Outorgante,

Que se regera pelas condieoes constantes das clausulas seguintes:

Clausula 1 .8

Ambito

o presente protocolo estabelece as formas de eolaboracao entre a Camara Municipal e a

ANACOM tendo em vista a colaboraeao na divulgagao de informagao e no apoio a populagao

sobre o processo de alteraeao da rede de TDT no contexto da libertagao da faixa dos 700

MHz.

Clausula 2.8

Obngagoes das partes

Tendo em vista a divulgaeao da informacao referida na clausula anterior, as partes assumem

as seguintes compromissos:

a) A Camara Municipal colaborara corn a ANACOM, nomeadamente atraves da

disponibilizaeao de instalaeoes e dos meios adequados, na organizacao de sessoes

informativas sobre o processo de alteragao da rede de TDT e a ressintonia dos

equipamentos, convidando para o efeito as entidades tidas por convenientes,

nomeadamente as que lidam de perto corn as populagoes;

b) A ANACOM, atraves dos seus colaboradores, e em colaboragao corn os municipios

envolvidos, promovera sessOes informativas por grupos de municipios, sempre que



confirme o respetivo interesse por parte das autarquias, dirigida aos autarcas e

tecnicos autarquicos, e outras entidades que as autarquias identifiquem como

relevantes, em que se explicara o processo de mudanca da TDT, designadamente

como fazer a ressintonia, habilitando ao apoio aos municipes nesse processo;

c) 0 municipio, recorrendo aos suportes entendidos por adequados (faturas de agua,

newsletter, sitio na Internet, videowalls, pontos de atendimento aos municipes, meios

municipais de transporte de passageiros, mupisloutdoors, etc.), disponibilizara na sua

area de intervencao a informacao e as suportes facultados pela ANACOM;

d) Nos casos em que os municipes contactem telefOnica ou presencialmente a autarquia

para solicitar ajuda para a ressintonia dos televisores, o municipio dara em articulagao

corn a ANACOM a melhor colaboracao em termos de apoio tecnico nesse processo,

incluindo por via da deslocacao dos seus prOprios tecnicos para ajudarem a sintonia,

se for caso disso;

e) A ANACOM disponibilizara equipas tecnicas que apoiarao localmente as populacoes

na fase de alteracao da rede de emissores da TDT;

f) A ANACOM disponibilizara e enviara, a expensas suas, todo o material de sua

propriedade, nos formatos disponiveis, corn informacao relevante para dar apoio aos

consumidores na ressintonia dos seus televisores;

g) A Camara Municipal e a ANACOM poderao identificar e colaborar na realizacao de

outras iniciativas consideradas apropriadas para a divulgacao e disseminacao da

informacao relativa a TDT.

Clausula 3.a

Alteracao ou revisao

Qualquer alteracao ou revisao do presente Protocolo ou desvio dos seus objetivos sera feita

por acordo dos outorgantes, reduzida a escrito e assinada por ambos.



Clausula 4.a

Resolugao do Protocolo

Qualquer das partes pode resolver imediatamente o Protocolo, por carta registada corn aviso

de recegao, em caso de incumprimento de qualquer uma das obrigagc5es da outra parte, se a

outra parte nao puser fim ao incumprimento no prazo de 10 dias uteis ap6s ter sido interpelada

para o efeito, tambem por carta registada corn aviso de recegao e corn a devida

fundamentagao.

Clausula 5.a

Comunicagoes

Todas as comunicagoes trocadas no contexto deste Protocolo deverao ser dirigidas para as

moradas acima identificadas ou para os enderegos de email que sejam indicados, devendo

qualquer alteragao ser comunicada corn antecedencia adequada.

Clausula 6.a

Prazo de vigencia

o presente Protocolo de colaboragao tern inicio na data da sua assinatura e termina no dia

30 de setembro de 2020.

Vita Velha de ROdao, 19 de novembro de 2019

Pela Camara Municipal

___________v• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Dr. Luis Miguel Ferro Pereira)

Pela ANACOM


