O que é a TDT?
Informação a prestar se solicitado pelo telespetador
O QUE É?
A TDT é uma nova tecnologia de teledifusão terrestre em sinal digital que também
funciona através de antenas e que irá substituir a atual teledifusão analógica
terrestre (televisão "tradicional").
Para o telespetador continuar a ver os 4 canais (5, nas Regiões Autónomas) vai ter que
mudar para a TDT. A mudança para a TDT é obrigatória. Se o telespetador não tem
televisão paga e não mudar para a TDT vai deixar de ver televisão.

COMO FUNCIONA?
O sinal é recebido, por intermédio das antenas individuais ou coletivas dos edifícios, e
convertido no som e imagem de cada canal televisivo pelos descodificadores TDT
(independentes ou integrados nos televisores), instalados nas casas.

Informação relativa à TDT

A QUEM SE DESTINA?
A TDT destina-se a todos os telespetadores que não têm TV paga e que pretendem
continuar a ter acesso aos canais de televisão nacionais gratuitos após a data de
cessação das emissões de televisão analógica terrestre.

QUANDO TERÁ LUGAR?
Fase

Data

1
2
3

12-01-2012
22-03-2012
26-04-2012

Desligamento dos emissores e retransmissores analógicos
Faixa litoral do território continental
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira
Restante território continental

CONSULTA DE COBERTURA TDT
Pode ser realizada no site http://tdt.telecom.pt/ (Nota: a informação de cobertura TDT
baseia-se em cálculos teóricos pelo que não é exata em todos os casos. Apenas a verificação
técnica no local de instalação permite avaliar com precisão as condições de receção da TDT).
Tipo de
Zona

Zona
Verde

Zona
Amarela

Zona
Branca

Cobertura

Como proceder?

Zona com
cobertura TDT
Teoricamente
existe cobertura
de TDT

Prosseguir para a secção
Zona com cobertura TDT

Zona com
cobertura
parcial TDT
Existe potencial
de cobertura TDT
mas sem
confirmação
Zona com
probabilidade
reduzida de
cobertura TDT

O telespetador deve consultar
um instalador habilitado para
verificar as condições de
cobertura no local e
determinar se é uma zona com
ou sem cobertura TDT.

Exemplo

ZONA COM COBERTURA TDT
Como mudar para a TDT?
Se a morada de instalação está numa zona com cobertura TDT (verificada no site
tdt.telecom.pt e/ou no próprio local de instalação, por um instalador habilitado), devem ser
seguidos os seguintes passos:
• Verificar se a antena e a cablagem estão preparadas para a TDT: para receber o
sinal da TDT é necessário que exista uma antena exterior de receção UHF instalada
na habitação (se já existia uma antena deste tipo a receber o sinal analógico , não é
necessário substituí-la). Apenas em alguns casos específicos deverá ser possível
utilizar uma antena interior, uma vez que a cobertura indoor é bastante mais limitada.
• Orientar a antena para um dos emissores TDT mais próximos: consultar
http://tdt.telecom.pt >> Guia de Transição)
• Verificar se o televisor é compatível com a tecnologia DVB-T e com a norma TDT
MPEG-4/H.264: caso não seja, é necessário adquirir um descodificador compatível
com esta norma numa loja de electrodomésticos / electrónica (atenção: os
descodificadores MPEG2, apesar de funcionarem em Espanha, não são compatíveis
com a TDT portuguesa). Exceto no caso das soluções de instalação colectiva, será
necessário um descodificador para cada televisor não compatível com a TDT
portuguesa. É necessário ligar o cabo da antena ao descodificador e este ao televisor
(através de um cabo SCART ou HDMI).
• Sintonizar o equipamento (TV ou descodificador): basta fazer a sintonização
automática do equipamento para passar a receber as emissões da TDT. Caso seja
necessário fazer uma sintonização manual, deverá definir a banda UHF no
equipamento e sintonizar o canal correspondente ao emissor para o qual a antena
está orientada (consultar o canal indicado em http://tdt.telecom.pt >> Guia de
Transição). Em alguns equipamentos poderá ser necessário forçar a sintonia do sinal
digital. Em caso de dúvida, deverá contactar o fabricante ou o vendedor do
equipamento.

Quanto custa mudar para a TDT?

Prosseguir para as secções
Zona com probabilidade
reduzida de cobertura TDT e
TDT Complementar (DTH)

O serviço de visualização dos canais nacionais em sinal aberto, através da TDT,
continua a ser gratuito.
Os preços dos equipamentos (descodificadores, antenas de receção UHF, etc.), bem como os
custos de instalação, são os praticados pelo mercado.
Existe um programa de comparticipação a equipamento TDT para cidadãos carenciados
ou com necessidades especiais.

ZONA COM PROBABILIDADE REDUZIDA DE COBERTURA TDT
Se a morada de instalação está numa zona com probabilidade reduzida de cobertura TDT,
não é necessário que o televisor do telespetador seja compatível com a tecnologia DVB-T e
com a norma MPEG-4/H.264. Mas, uma vez que nestas zonas a cobertura de televisão
digital será realizada por via satélite, terá sempre de adquirir um Kit TDT Complementar
(descodificador DTH) e uma antena parabólica.
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O que é o TDT Complementar (DTH)?
Informação a prestar se solicitado pelo telespetador
O QUE É?
Embora Portugal Continental esteja totalmente coberto com Televisão Digital, existe uma pequena percentagem da população que não terá acesso à televisão digital por via terrestre
(TDT), uma vez que não existe viabilidade técnica para a cobertura TDT em todo o território nacional.
Para estas situações, em que o utilizador não tem acesso à TDT por via terrestre, o serviço de televisão digital, com os canais gratuitos nacionais, será assegurado através de uma
solução alternativa, ou seja de TDT Complementar via satélite (Direct To Home – DTH).
Para tal, o utilizador necessita de adquirir um Kit TDT Complementar (DTH) num ponto de venda autorizado (lista completa disponível em http://tdt.telecom.pt >> Como faço a transição?
>> DTH). Este Kit é constituído por um equipamento descodificador DTH, um telecomando, cabos de ligação e um smartcard.

Informação relativa ao TDT Complementar (DTH)

A QUEM SE DESTINA?
A solução TDT Complementa via satélite (DTH), destina-se apenas a habitações que não tenham cobertura de televisão digital por via terrestre.
A confirmação se a morada está ou não numa zona coberta pela televisão digital via terrestre, pode ser efetuada no site: http://tdt.telecom.pt, >> Passo 2 – Cobertura. Deve ser colocada
a morada completa do utilizador nos respectivos campos, carregar no botão “Localizar” e aguardar pelo resultado.
Nota: a informação de cobertura TDT baseia-se em cálculos teóricos pelo que não é exata em todos os casos. Apenas a verificação técnica no local de instalação permite avaliar com
precisão as condições de receção da TDT.
A verificação de cobertura TDT de uma morada no site pode devolver três tipos de resultados diferentes:
• Zona Verde – zona com cobertura TDT
• Zona Amarela – zona com cobertura parcial TDT
• Zona Branca – zona com probabilidade reduzida de cobertura TDT
Para cada um destes casos, existe uma abordagem específica à comercialização do equipamento TDT Complementar.

CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE
São elegíveis para aquisição de uma solução TDT Complementar (DTH), os telespetadores que reúnam as seguintes condições:
• Pretendem a aquisição da solução TDT Complementar (DTH) para uma morada localizada numa zona com probabilidade reduzida de cobertura TDT (zona branca) ou para uma
das restantes zonas, desde que exista verificação no local de instalação, por parte do Agente / Instalador habilitado, que não existe cobertura de televisão digital por via
terrestre;
• Não existem 3 ou mais Kits TDT Complementar (DTH) já adquiridos para essa morada (apenas poderão ser adquiridos no máximo três Kits TDT Complementar (DTH) por
morada de instalação).

QUAIS OS CUSTOS?
Esta solução implica a aquisição de equipamentos e a instalação dos mesmos (sendo esta opcional). Os custos previstos são:
Custo

Kit TDT Complementar
(DTH)

Instalação

€77 (c/IVA incluído) -> 1º Kit TDT Complementar (DTH) por morada, se não existir um serviço de televisão paga na morada
€96 (c/IVA incluído) por Kit -> Kits adicionais ao primeiro, para uma mesma morada (para situações em que existe mais do que um televisor por habitação) ou
para o 1º Kit, se existir um serviço de televisão paga nessa morada.
No caso do 1º Kit por morada sem serviços de televisão paga (77€), o telespetador deve ser informado de que pode ainda solicitar uma comparticipação
adicional no valor de €22 (consultar a secção Comparticipação a equipamento TDT Complementar).
€61 para a instalação de um Kit TDT Complementar (DTH) – inclui: antena parabólica, LNB e cablagem necessária
Neste caso, a instalação deverá ser realizada no prazo máximo de 30 dias, relativamente à data do pedido de instalação por parte do telespetador (exceto se for
acordado outro tipo de prazo com o utilizador).
Os restantes tipos de instalação (de mais do que um descodificador TDT Complementar) devem ser acordados diretamente entre o Instalador e o telespetador.
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Venda de Kits TDT Complementar (DTH)
Procedimento de venda

Venda em Agentes com acesso ao Portal SFA

1. SOLICITAR DOCUMENTAÇÃO
Solicitar a apresentação dos seguintes documentos (não devem ser aceites cópias dos mesmos):
• Pessoas singulares: Documento de identificação pessoal (Cartão do Cidadão,
Bilhete de Identidade ou Passaporte);
• Pessoas coletivas: Certidão do registo comercial ou código de acesso à certidão
online ou documento equivalente e documento de identificação pessoal de quem
obriga a sociedade;
• Cartão de Contribuinte, caso não apresente o Cartão de Cidadão(aplicável a Pessoas
singulares);
• Comprovativo de morada em nome do adquirente, referente a um dos últimos três
meses: fatura da luz, água, gás, telefone ou serviços de comunicações eletrónicas
(não serão aceites quaisquer outros documentos). O comprovativo de morada
deverá corresponder à morada de instalação do Kit TDT Complementar (DTH) e
estar em nome do titular do documento de identificação.
Caso as condições anteriores não sejam respeitadas, a venda não pode ser efetuada.

2. VALIDAR A COBERTURA TDT
> Aceder ao site http://tdt.telecom.pt/ >> Passo 2 – Cobertura;
> Inserir a morada que consta do comprovativo de morada, aguardar pelo resultado;
> Prosseguir com a venda 1) caso o telespetador se encontre numa zona com probabilidade
reduzida de cobertura TDT, 2) caso o Agente tenha verificado, no local, que o telespetador não
tem cobertura TDT (apesar de estar numa zona com cobertura teórica parcial ou total), 3) caso o
telespetador diga que já teve uma verificação de cobertura efetuada pela PT (neste caso
deverá ligar para a linha de apoio ao TDT - 800 200 838 - e indicar o número de contacto do
telespetador ao operador da linha). Caso o operador confirme que pode vender o Kit, o Agente
pode prosseguir com a venda.
VENDA EM ZONA BRANCA TDT – PROBABILIDADE REDUZIDA DE COBERTURA TDT

3. VERIFICAR Nº DE KITS NA MORADA E REGISTAR VENDA EM PORTAL SFA
NOTAS:
> Para este serviço NUNCA deverá ser preenchido o Contrato Único.
> Preencher o Formulário do utilizador do Kit TDT Complementar com os dados dos
documentos apresentados pelo telespetador. Dar cópia do formulário ao telespetador depois de
assinado por este.
> Por cada Kit numa mesma morada/NIF, é necessário criar uma nova conta para o serviço TDT
Complementar (DTH). Esta conta deverá ser exclusiva do TDT Complementar (DTH).

> PASSO 3.1: VERIFICAR Nº DE KITS ADQUIRIDOS PARA A MORADA
> Pesquisar os serviços que o telespetador tem, pesquisando por NIF em SFA a sua árvore de
serviços. Identificar o nº de Kits TDT Complementar atribuídos por NIF e morada de instalação
distinta. O produto visível é um Meo Sat com o produto e serviço ID – TDT Complementar.
> Se o telespetador já tiver 3 Kits atribuídos a uma mesma morada, não é possível registar a
venda.
> Caso o telespetador pretenda adquirir um número superior de Kits para a mesma morada, o
Agente deverá contactar a linha TDT 800 200 838 para reportar essa situação.
Informar telespetador que a sua situação irá ser encaminhada para verificação técnica da
melhor solução.
Caso contrário seguir para o PASSO 3.2.

> PASSO 3.2: CRIAR NOVA CONTA PARA O TELESPETADOR
Se o telespetador é novo cliente, preencher dados de cliente.
Caso contrário, CRIAR NOVA CONTA PARA O SERVIÇO TDT COMPLEMENTAR.
Deve solicitar o número de telefone fixo ao telespetador e colocar no campo de contacto fixo.
Caso tenha um contacto móvel, deverá ser também preenchido esse campo.> PASSO 3.3:

REGISTAR A VENDA NO PORTAL
1)Selecionar a CAMPANHA: CAMP_COMPLEMENTAR e PASSWORD comunicada ao Agente;
2) Realizar a validação de viabilidade com a morada de instalação;
3) Escolher o produto TV;
4) Escolher a Categoria Meo Sat;
5) Tem Pay-TV? (perguntar ao telespetador se existe um serviço de TV por subscrição na
morada de instalação)
5A) Se SIM - Selecionar o produto “TDT COMPLEMENTAR_AI_BOX ADICIONAL_PRES”
(PVP 96€) para todos os kits TDT Complementar (DTH) adquiridos para essa morada de
instalação (até um máximo de 3 kits);
5B) Se NÃO - 1º Kit do telespetador?
Selecionar o produto “TDT COMPLEMENTAR_AI_BOX BASE_PRES” (PVP 77€) para o 1º
kit TDT Complementar (DTH) adquirido para essa morada de instalação;
Kits adicionais ao 1º, para uma mesma morada de instalação?
Selecionar o produto “TDT COMPLEMENTAR_AI_BOX ADICIONAL_PRES” (PVP 96€)
para todos os kits TDT Complementar (DTH) adquiridos para a morada de instalação (até
um máximo de 3 kits);
6) Adicionar ao carrinho de compras;
7) Atribuir o respetivo pacote de canais base TDT Complementar. Se for telespetador das
ilhas, escolher a RTP respetiva;
8) No campo Tipo de Instalação, está definido por defeito instalação individual;
9) No campo Tem antena Individual colocar sempre SIM (mesmo que o telespetador diga que
não);
10) Colocar o número de cartão e box nos campos respetivos;
11) O campo Modalidade instalação está por defeito Auto-instalação;
12) Anexar cópias legíveis de todos os documentos apresentados pelo requerente, em
SFA e ENVIAR FORMULARIO E DOCUMENTOS PARA A GESTÃO DOCUMENTAL (envelopes
RSF da PT Comunicações);
13) Finalizar a venda em SFA.

4. INFORMAR TELESPETADOR DO(S) PROGRAMA(S) DE COMPARTICIPAÇÃO
• Caso tenha sido adquirido um 1º Kit para uma morada sem Pay-TV (77€), o Agente deve
informar que existe um programa de comparticipação específico para quem adquire o
equipamento TDT Complementar e entregar o respetivo formulário.
• Caso se trate de um telespetador carenciado ou com necessidades especiais, o Agente deve
indicar que se pode candidatar ao programa de comparticipação a equipamento TDT.
• Caso de trate de um telespetador carenciado ou com necessidades especiais e que tenha
adquirido o 1º Kit para uma morada sem Pay –TV (77€), deve indicar-lhe que se pode
candidatar a ambos os programas de comparticipação.
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Venda em Agentes com
acesso ao Portal SFA
(cont.)

Venda de Kits TDT Complementar (DTH)
Procedimento de venda
VENDA EM ZONA VERDE/AMARELA TDT – VENDER COM VERIFICAÇÃO DE COBERTURA TDT E INSTALAÇÃO DA TECNOLOGIA MAIS ADEQUADA
Se no site http://tdt.telecom.pt/ a verificação de cobertura TDT na morada de instalação resultar numa zona com cobertura TDT ou com cobertura parcial TDT (zona verde ou amarela), o Agente /
Instalador habilitado deverá propor verificar a cobertura TDT no local de instalação, podendo assim instalar a solução mais adequada (TDT ou TDT Complementar). O equipamento TDT
Complementar apenas deverá ser comercializado / instalado se o Instalador confirmar presencialmente a inexistência de cobertura TDT no local.
Neste caso, a venda de Kit(s) TDT Complementar e o registo em SFA deverá ser efetuado em regime de instalação sem OT (IASO).
> PASSO 3, 3.1 e 3.2: Idênticos à venda em Zona Branca.
> PASSO 3.3: Idêntico à venda em Zona Branca, com exceção do produto a utilizar que deverá ser “TDT COMPLEMENTAR_IASO_PRES”.
Nota: Tal como na venda em zonas brancas, o 1º Kit vendido numa morada sem Pay-TV deve ter PVP 77€ e os restantes Kits devem ter PVP €96.
Após a conclusão da instalação, o Agente Instalador deve ligar para Linha de suporte ao Técnico número 800 96 10 25 (9h-20h, de 2ªFeira a Sábado) ou 707 20 10 25 (20h-24h, de
2ªFeira a Domingo), e solicitar a ativação do Kit TDT Complementar. O Agente Instalador deve facultar os dados do telespetador bem como o número do cartão e da STB.

5. INFORMAR TELESPETADOR DO(S) PROGRAMA(S) DE COMPARTICIPAÇÃO
Idêntico à venda em Zona Branca.

Venda em Agentes sem acesso ao Portal SFA

1. SOLICITAR DOCUMENTAÇÃO (ver procedimento dos agentes com portal SFA)
Idêntico ao processo de Agentes com acesso ao Portal SFA.

2. VALIDAR A COBERTURA TDT (ver procedimento dos agentes com portal SFA)
Idêntico ao processo de Agentes com acesso ao Portal SFA. Caso o Agente não tenha acesso pontual à internet para verificar a cobertura TDT no site tdt.telecom.pt, poderá solicitar essa
informação à Linha de Apoio Comercial: 800 200 840 (das 9h00 às 22h00 de 2ª a 6ª Feira e das 11h00 às 22h00 aos Sábados e Feriados).

3.VERIFICAR Nº DE KITS NA MORADA
Contactar a Linha de Apoio Comercial: 800 200 840 (das 9h00 às 22h00 de 2ª a 6ª Feira e das 11h00 às 22h00 aos Sábados e Feriados) e solicitar a verificação do número de Kits para o NIF e
morada indicada.

4. REGISTAR VENDA
O Agente deve enviar email ou fax para o seu distribuidor, com os seguintes dados:
• Formulário do utilizador do kit TDT Complementar devidamente assinado pelo telespetador e com todos os seus dados preenchidos: Nome do telespetador; Morada Instalação; Número BI
ou Cartão do Cidadão; NIF; Telefone de contacto e Telefone fixo (obrigatório se telespetador disponibilizar o mesmo);
• Número de Kits e respetivos PVPs aplicados: 77€ (1º Kit para moradas sem Pay-TV) e/ou 96€(Kits adicionais ou 1º Kit para moradas com Pay-TV));
• Indicar modalidade de instalação aplicada: Auto-instalação (AI) para zonas brancas de cobertura TDT ou Instalação Assistida Sem OT (IASO) para zonas amarelas ou zonas verdes de
cobertura TDT;
• Par caixa/cartão associado à venda;
• Anexar cópias legíveis de todos os documentos solicitados anteriormente. Enviar formulário e documentos para a Gestão Documental (envelopes RSF da PT Comunicações)
Nota: Se no site tdt.telecom.pt a verificação de cobertura TDT na morada de instalação resultar numa zona com cobertura TDT ou com cobertura parcial TDT (zona verde ou amarela), o Agente /
instalador habilitado deverá propor verificar a cobertura no local de instalação, podendo assim instalar ele próprio a solução mais adequada (TDT ou TDT Complementar).

5. INFORMAR TELESPETADOR DO(S) PROGRAMA(S) DE COMPARTICIPAÇÃO
• Caso tenha sido adquirido um 1º Kit para uma morada sem Pay-TV (77€), o Agente deve informar que existe um programa de comparticipação específico para quem adquire o equipamento TDT
Complementar e entregar o respetivo formulário.
• Caso se trate de um telespetador carenciado ou com necessidades especiais, o Agente deve indicar que se pode candidatar ao programa de comparticipação a equipamento TDT.
• Caso de trate de um telespetador carenciado ou com necessidades especiais e que tenha adquirido o 1º Kit para uma morada sem Pay –TV (77€), deve indicar-lhe que se pode candidatar a
ambos os programas de comparticipação.
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Venda de Kits TDT Complementar (DTH)
Procedimentos adicionais
INSTALAR O KIT TDT COMPLEMENTAR (DTH)

Instalação

Conforme definido pelo ICP-ANACOM, o valor de instalação de um kit TDT Complementar (DTH) não pode ultrapassar os 61€ (com IVA incluído).
Este valor de instalação deverá estar em vigor pelo menos até 30 de Junho de 2012 e inclui:
• a antena parabólica;
• o LNB;
• toda a cablagem necessária;
• e a respetiva instalação da antena e do descodificador TDT Complementar.
Esta instalação deverá ser realizada no prazo máximo de 30 dias, relativamente à data do pedido de instalação por parte do telespetador (exceto se for acordado outro tipo de prazo
com o utilizador).
As instalações de mais do que um descodificador TDT Complementar, não estão incluídas no valor indicado e deverão ser acordadas diretamente entre o Agente Instalador e o
telespetador.

Procedimentos de Pós-venda
venda e Apoio Técnico

AVARIAS DE STBs e DOAs
> Antes de efetuar a troca, o agente deverá testar a STB no ponto de venda (de acordo com o documento Teste de Avarias - STBs Samsung), para comprovar a existência da
avaria;
> Agente troca kit TDT Complementar por novo Kit TDT Complementar ao cliente, em caso de avaria dentro da garantia ou DOA;
> Agente envia informação do kit trocado para o mail apoio.agentes@telecom.pt com a indicação do respetivo número de série, utilizando o formulário atual/existente;
> Agente entrega kit na DHL conforme procedimentos atuais.

AVARIAS DE ACESSÓRIOS
Consoante o estado do comando, o agente troca (se dentro da garantia) ou vende o comando ao cliente.

DESISTÊNCIAS
a) Se for inferior a 15 dias após a compra, existe devolução do pagamento efetuado, ao telespetador. Ligar para a linha TDT (800 200 828) a pedir desmontagem do kit TDT
Complementar.
> O Agente deve enviar informação do kit devolvido para o mail apoio.agentes@telecom.pt com a indicação do respetivo número de série, utilizando o formulário atual/existente, e a
solicitar aprovação para devolução.
> Caso a devolução seja aceite, o Agente entrega o(s) kit(s) na DHL, conforme procedimentos atuais.
b) Se for superior a 15 dias após a compra, não existe devolução do pagamento efetuado, ao telespetador. Ligar para a linha TDT (800 200 828) a pedir desmontagem do kit TDT
Complementar.
Nota: Neste caso, o agente deve solicitar o cartão ao telespetador e enviar o mesmo para a PT. A STB é propriedade do utilizador, pelo que não existe recolha da mesma.

APOIO TÉCNICO
Para apoio técnico ao utilizador TDT Complementar, este deverá contactar a linha TDT: 800 200 838 (linha gratuita, o atendimento técnico ao utilizador TDT Complementar é
realizado entre as 8h00 e as 24h00, de 2ª feira a domingo).
O apoio técnico ao instalador é realizado através da linha de suporte ao técnico: 800 96 10 25 (9h-20h, de 2ª feira a sábado) 707 20 10 25 (20h-24h, de 2ª feira a domingo).

ESCLARECIMENTOS/PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
O telespetador poderá obter esclarecimentos/pedidos de informação adicionais através linha TDT 800 200 838 (linha gratuita, com atendimento todos os dias, das 0h às 24h).
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Procedimento de comparticipação a equipamentos TDT Complementar (DTH)

Comparticipação a equipamentos TDT Complementar (DTH)
Informação a prestar se solicitado pelo telespetador
DESTINATÁRIOS
Todas as pessoas que adquiram o 1º Kit TDT Complementar (DTH) para uma morada de instalação que não tenha cobertura TDT e não tenha um serviço de televisão paga
(PVP do Kit 77€, IVA incluído) podem candidatar-se ao programa de comparticipação a equipamento TDT Complementar (DTH).

VALOR DA COMPARTICIPAÇÃO
O valor desta comparticipação é de 22 euros. A comparticipação será atribuída após a compra do equipamento, mediante candidatura, conforme indicado abaixo)

CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO
• A morada de instalação está numa zona sem cobertura TDT.
• A morada de instalação não tem serviços de televisão por subscrição.
• A comparticipação é atribuída uma única vez por habitação, independentemente do número de Kits TDT Complementar (DTH) que tenham sido adquiridos para essa
morada.
• A comparticipação apenas será atribuída a candidaturas enviadas no máximo até 60 dias após a data da fatura de aquisição do equipamento (primeiro Kit TDT
Complementar (DTH)).

CANDIDATURA
Caso tenha acesso à internet, o adquirente do equipamento deverá preencher o formulário do programa de comparticipação a equipamento TDT Complementar (DTH)
(Mod.C/1001138), disponível no site http://tdt.telecom.pt/ >> Quais os custos? >> DTH.
Caso não exista a possibilidade de fazer o preenchimento online, o Agente deve entregar uma cópia impressa do formulário.
É necessário que o requerente agrupe, ainda, uma cópia legível de cada um dos seguintes documentos:
• Pessoas singulares: Documento de identificação pessoal (Cartão do Cidadão, Bilhete de Identidade ou Passaporte) – frente e verso;
Pessoas coletivas: Certidão do registo comercial ou código de acesso à certidão online ou documento equivalente e documento de identificação pessoal de quem obriga a
sociedade;
• Cartão de Contribuinte, caso não apresente o Cartão de Cidadão;
• Fatura de aquisição do primeiro Kit TDT Complementar (DTH) em nome do requerente;
• Comprovativo de morada em nome do requerente, referente a um dos últimos três meses: fatura da luz, água, gás, telefone ou serviços de comunicações eletrónicas (não
serão aceites quaisquer outros documentos);
• Comprovativo de NIB em nome do requerente.
O requerente deve enviar, por carta, toda a documentação para o seguinte endereço:
TDT Apartado 1501, EC DEVESAS (VILA NOVA DE GAIA) 4401-901 VILA NOVA DE GAIA.
Não são aceites pedidos de comparticipação entregues diretamente nas Lojas ou Agentes PT.
A candidatura ao programa de comparticipação do primeiro Kit TDT Complementar (DTH) não impede o acesso ao programa de comparticipação a equipamento TDT destinado a
cidadãos com necessidades especiais, grupos populacionais mais desfavorecidos e instituições de comprovada valia social, desde que o requerente cumpra as respetivas
condições de elegibilidade e de candidatura.

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTADO DE UMA CANDIDATURA
Para obter informações sobre o estado de uma candidatura ao programa de comparticipação a equipamentos TDT, o requerente deverá contactar a linha de atendimento TDT:
800 200 838.
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Comparticipação a equipamentos TDT / TDT Complementar
(apenas para cidadãos com necessidades especiais)
Procedimento de comparticipação a equipamentos TDT (população com
necessidades especiais)

Este programa visa a atribuição de comparticipações na aquisição de equipamentos descodificadores TDT e TDT Complementar, apenas a cidadãos com necessidades especiais e que
não possuam serviços de televisão por subscrição na morada indicada.

DESTINATÁRIOS
O programa de comparticipação a equipamento TDT destina-se apenas a cidadãos que se insiram num dos seguintes grupos:
• Cidadãos com grau de deficiência igual ou superior a 60%;
• Famílias beneficiárias do rendimento social de inserção (RSI);
• Reformados e pensionistas com rendimento inferior a 500 euros mensais.

VALOR DA COMPARTICIPAÇÃO
O valor da comparticipação será de 50% do valor do equipamento TDT / TDT Complementar, até um máximo de 22 euros. A comparticipação será atribuída após a compra do
equipamento.

CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO
•
•
•
•

Serão atribuídas comparticipações aos cidadãos que estejam incluídos num dos três grupos de população abrangidos pelo programa;
A comparticipação será atribuída uma única vez na morada indicada no formulário do programa de comparticipação a equipamento TDT;
A comparticipação apenas será atribuída a candidaturas enviadas no máximo até 60 dias após a data da fatura de aquisição do equipamento descodificador TDT;
Para obtenção da comparticipação, será necessário o envio da documentação abaixo indicada.

DOCUMENTAÇÃO
• Formulário do programa de comparticipação (Mod.C/1001058) , disponível no site http://tdt.telecom.pt, devidamente preenchido e assinado pelo requerente, conforme
documento de identificação pessoal;
• Cópia do documento de identificação pessoal (Cartão do Cidadão, Bilhete de Identidade ou Passaporte frente e verso);
• Cópia do Cartão de Contribuinte, caso não apresente fotocópia do Cartão de Cidadão;
• Cópia da fatura de aquisição do descodificador TDT / TDT Complementar;
• Comprovativo de morada em nome do requerente, referente a um dos últimos três meses: fatura da luz, água, gás, telefone ou serviços de comunicações eletrónicas (não
serão aceites quaisquer outros documentos);
• Comprovativo de NIB indicado pelo requerente;
• Cópia de um dos seguintes documentos:
• Comprovativo de Rendimento Social de Inserção emitido por entidade oficial – aplicável a famílias beneficiárias do RSI;
• Comprovativo do valor de reforma / pensão emitido por entidade oficial – aplicável a reformados e pensionistas com rendimento inferior a 500 euros mensais;
• Certidão Multiuso, emitida nos termos do Decreto-Lei n.º 174/97 de 19 de Julho (com grau de deficiência igual ou superior a 60%) ou cartão de sócio efetivo da
Associação de Deficientes em que está inserido – aplicável a cidadãos com grau de deficiência igual ou superior a 60%.

CANDIDATURA
• Adquirir um equipamento TDT e solicitar a fatura em seu nome;
• Verificar se está incluído nas condições para atribuição de comparticipação;
• Preencher o formulário do programa de comparticipação a equipamento TDT no site http://tdt.telecom.pt ou solicitar um formulário impresso numa Loja PT. Assinar o
formulário, conforme documento de identificação pessoal;
• Agrupar todos os documentos solicitados. Enviar toda a documentação por carta, para o endereço abaixo indicado, no máximo até 60 dias após a data da fatura de aquisição
do equipamento descodificador TDT / TDT Complementar: Apartado 1501, EC DEVESAS (VILA NOVA DE GAIA), 4401-901 VILA NOVA DE GAIA.
• No prazo de 30 dias, será enviada via CTT, para a morada indicada no formulário, uma carta com o comprovativo da transferência bancária, em nome do requerente, ou uma
carta com o motivo de recusa da comparticipação (caso o requerente não tenha respeitado as condições de elegibilidade para a comparticipação).

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTADO DE UMA CANDIDATURA
Para obter informações sobre o estado de uma candidatura ao programa de comparticipação a equipamentos TDT, o requerente deverá contactar a linha de atendimento TDT:
800 200 838.
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