
 

De: Chefe Nacional – Ivo Faria 

Para: Juntas Regionais, Juntas de Núcleo, Agrupamentos 

Assunto: Parceria CNE e ANACOM – Alteração de Frequências TDT  

Data: 22 de janeiro de 2020 

Circular: 20-01-CN 

 

O Corpo Nacional de Escutas, em parceria com a ANACOM, irá colaborar no sentido 

de tornar mais fácil a sintonização das televisões dos portugueses no âmbito das 

alterações das frequências para quem vê televisão gratuita (TDT), auxiliando a 

implementação em todo o território nacional e regiões autónomas. 

Estas ações vão decorrer nos próximos meses de 2020, tendo inicio nas regiões do 

sul do país e continuando em direção ao norte. 

Esta sintonização em novas frequências obedece a um procedimento simples que 

pode ser efetuado pelos residentes utilizando o seu comando de televisão, contudo, 

poderá ser solicitado um apoio pessoal nos casos em que esta sintonização seja 

impossível concretizar. 

O CNE vai estar disponível numa terceira linha de ação quando solicitado o seu apoio, 

sendo que em primeiro lugar serão mobilizadas as equipas operacionais da ANACOM 

e em segundo lugar as forças de segurança, GNR e PSP.  

Foi criado um endereço de e-mail específico, a ser gerido pelos serviços centrais, para 

onde serão canalizados os pedidos de ajuda da ANACOM. Estes pedidos serão 

filtrados e encaminhados para o agrupamento mais próximo com conhecimento à 

respetiva Junta Regional. 

A intervenção a efetuar apenas pode ser concretizada por 

caminheiros/companheiros/aeronautas e dirigentes. 

Ao agrupamento, aquando da solicitação de apoio, serão fornecidos todos os 

elementos necessários para que a operação de sintonização decorra com rapidez e 

normalidade. 

https://www.anacom.pt/


 

 
 
 
 

Este envolvimento irá permitir aos agrupamentos, e em particular aos intervenientes, 

viver uma oportunidade de desenvolvimento enquanto prestam um serviço à 

comunidade local. 

Aproveito para partilhar a informação que já existe relativamente à alteração das 

frequências: 

- Vídeo Explicativo (link direto) 

- Folheto Informativo (link direto) 

Atenciosamente, 

 

Ivo Faria 

 

 

Chefe Nacional  

Corpo Nacional de Escutas 

https://www.youtube.com/embed/9fESWKW1tig?rel=0&autoplay=1
https://online.fliphtml5.com/rchw/haqd/

