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RESUMO 

A experiência televisiva em Portugal está a mudar. Com efeito, a passagem da era 

analógica para a era digital faz com que as potencialidades oferecidas pela televisão 

aproximem a experiência televisiva da navegação na Internet. A passagem para a era 

digital é marcada pelo switch-off da televisão analógica agendado, a nível europeu, para 

o ano de 2012. 

Este trabalho pretende por um lado, perceber quais serão as novas formas de 

consumo de televisão por parte dos telespectadores e por outro, tentar antecipar como é 

que as operadoras nacionais de televisão de sinal aberto poderão encontrar novas formas 

de financiamento num meio que, muito brevemente, será totalmente digital, desde a 

produção até à recepção. Será também objecto de estudo deste trabalho, analisar o grau 

de conhecimento e de possível utilização das novas potencialidades associadas à 

Televisão Digital Terrestre (TDT) por parte dos telespectadores. 

Foram enviados questionários a decisores de operadoras nacionais de televisão de 

sinal aberto, de empresas de distribuição de conteúdos, de agências de publicidade e de 

anunciantes, obtendo-se uma amostra de 26 respondentes em 32 inquiridos. Com base 

na análise dos dados recolhidos, concluiu-se que na opinião dos especialistas inquiridos 

é fundamental por um lado, integrar o telespectador na passagem para a era digital e por 

outro, conseguir que as operadoras nacionais de televisão de sinal aberto encontrem 

novas formas de aproveitamento do investimento publicitário. Uma conclusão 

importante deste trabalho é ter ficado claro que a grande arma das televisões para 

ultrapassar os desafios futuros se mantém quase inalterável: é o foco na produção, na 

criatividade, na inovação e na modernidade dos conteúdos.  

 

Palavras – chave: 

Televisão; Televisão Digital Terrestre (TDT); Evoluções Tecnológicas; Switch-Off 

Analógico; Consumo de Televisão; Fragmentação das Audiências; Investimento 

Publicitário; Produção de Conteúdos. 
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ABSTRACT 

Television in Portugal is under change. Digital is gaining momentum, allowing for 

an internet like experience and leaving the analogue era behind. In 2012 analogue will 

be switched-off Europe wide. 

This paper intends to understand new ways of consumption on behalf of viewers, if 

any, and to anticipate how Free-To-Air (FTA) national TV operators will be able to 

finance its operations, given that from production to reception everything will be digital. 

We will also analyse viewers’ understanding of the Digital Terrestrial Television (DTT) 

and possible uses of the innovations associated. 

Questionnaires were sent to decision-makers of FTA national TV operators, to 

content distributors, advertising agencies, with a 26 response to 32 inquired. From the 

analysed data, we understand that it is essential to guide the viewer in the conversion 

from analogue to digital TV, and that FTA national TV operators find new means to 

benefit from advertising investment. It has also been made clear that TV operators’ 

greatest asset hasn’t changed; focus must be on production, creativity, innovation and 

novelty of content. 

 

Keywords: 

Television (TV); Digital Terrestrial Television (DTT); Technological Evolution; 

Analogue Switch-Off (ASO); TV Consumption; Fragmentation of Audiences; 

Advertising Investment; Content Production. 
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1 INTRODUÇÃO 

A televisão marcou de forma única a história do século XX. Inicialmente a preto e 

branco e mais tarde a cores, a televisão teve o poder de conquistar o mundo. A sua 

capacidade de influenciar é tão grande que, ao longo de várias décadas e ainda cada vez 

mais na actualidade, é utilizada como forma preferida de propaganda económica, 

financeira, política, religiosa e social apesar de os seus principais papéis serem os de 

entreter e informar. De tal modo assim é que, ainda nos dias de hoje, ver televisão é um 

dos principais actos de lazer da grande maioria das populações o que, dada a situação de 

“crise” quase ou mesmo universal que o mundo atravessa, poderá ter ainda tendência a 

acentuar-se.  

Apesar de a televisão estar assente num modelo de negócio muito próprio, tem por 

base a venda de espaço publicitário a empresas e a entidades que queiram promover os 

seus produtos e os seus serviços. E, embora a televisão seja um negócio que gera 

milhões de euros em dividendos, vivemos numa época em que todo o sector dos media 

atravessa uma fase critica e enfrenta grandes desafios de vária ordem, sendo portanto 

necessário não só aproveitar as ameaças em proveito próprio como estar muito atento às 

oportunidades que surjam. É pois necessário e obrigatório saber olhar para o futuro com 

confiança e encontrar soluções para os problemas que, melhor ou pior identificados, 

afectem o sector.  

As diversas evoluções tecnológicas transformaram, principalmente nos últimos 20 

anos, todo o sector dos media, tendo-se passado de um consumo passivo de televisão 

para um consumo activo e muito diversificado - a Internet, o mobile TV (recepção de 

programas de televisão em terminais móveis, como os telemóveis), o multi-tasking 

(utilização simultânea pelos consumidores de várias plataformas) e o on-demand 

(escolha pelo telespectador do programa que quer ver) são apenas alguns exemplos das 

novas possibilidades. A Internet, o armazenamento digital, o aumento da largura de 

banda das redes, a televisão digital, o IPTV (Internet Protocol Television) e a evolução 

das redes móveis de telecomunicações são algumas das inovações ocorridas nas últimas 

décadas que vieram permitir, por exemplo, armazenar largas horas de conteúdos num 

computador ou num gravador digital de vídeo (Digital Video Recorder - DVR). Por 

outro lado, as redes de banda larga permitem hoje distribuir conteúdos de uma forma 

que era impensável há apenas alguns anos: com efeito, actualmente os telemóveis são 

capazes de transmitir ou até de produzir conteúdos audiovisuais (Gluck e Sales, 2008).  
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Assistiu-se assim a uma convergência de evolução tecnológica entre os sectores dos 

media, das tecnologias de informação, das telecomunicações e da electrónica de 

consumo que permite ao consumidor escolher o que quer ver, como quer ver, onde quer 

ver e quando quer ver, uma vez que deixou de ter o televisor como o único receptor de 

conteúdos audiovisuais (Gluck e Sales, 2008). Assim, o computador, o telemóvel ou 

mesmo as consolas de jogos e os dispositivos multimédia portáteis, são hoje 

equipamentos vulgarizados no acesso a este tipo de conteúdos. 

A grande mudança que a televisão tradicional está a sofrer inclui também a  

passagem da transmissão analógica para a digital, uma vez que a Televisão Digital 

Terrestre (TDT) permite uma redução de entre quatro a dez vezes da largura de banda 

do espectro radioeléctrico necessário para a transmissão de um canal, face à televisão 

analógica, e assim a parte do espectro não utilizado pode e deve ser aproveitado para a 

transmissão de canais adicionais, sejam eles de televisão de alta definição (High 

Definition TV – HD TV) ou de mobile TV (Reding, 2008).  

Motivada pela relevância das novas tecnologias e pelas novas formas de consumo a 

televisão e a experiência televisiva estão a mudar, sendo assim urgente interpretar as 

novas tendências e encontrar as respostas adequadas na medida em que a consideração e 

o estudo destes temas podem ajudar a encontrar soluções para os inúmeros desafios que 

o sector dos media atravessam. 

Posto isto, pretende-se com este trabalho contribuir para um melhor conhecimento 

dos temas citados, nomeadamente perceber quais as alterações na experiência televisiva, 

quais são as novas formas de consumo e principalmente, quais as expectativas e atitudes 

a ter em relação ao futuro dos media face a todos estes novos desafios e mudanças. 

Finalmente, a opção pela realização do Trabalho Final de Mestrado como um 

Trabalho de Projecto, ao invés de uma Dissertação, prendeu-se com motivos de ordem 

profissional, uma vez que a autora trabalha numa operadora nacional de televisão 

privada de sinal aberto e tem vindo a deparar-se com os inúmeros problemas que o 

sector dos media está a atravessar.  

Este trabalho desenvolve-se em 9 capítulos, cujos títulos são os seguintes: 

Capítulo 1 - Introdução; Capítulo 2 - Evolução Histórica da Televisão; Capítulo 3 - 

Televisão Digital Terrestre; Capítulo 4 - Evolução Tecnológica e Contexto Social; 

Capítulo 5 - Panorama Televisivo na Europa; Capítulo 6 - Panorama Televisivo Actual 

em Portugal; Capítulo 7 - Metodologia e Recolha de Dados; Capítulo 8 - Apresentação 

e Análise de Resultados, e Capítulo 9 – Conclusões, Recomendações e Limitações.     
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2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA TELEVISÃO 

2.1 O Monopólio da RTP 

As primeiras emissões públicas de televisão ocorreram, ainda a título experimental, 

na Feira Popular de Lisboa situada, na altura, em Palhavã, entre 4 e 30 de Setembro de 

1956 (Cádima, 1996). No entanto, as emissões regulares de televisão em Portugal 

iniciaram-se apenas a 7 de Março de 1957, a partir de um emissor provisório instalado 

em terrenos da própria Rádio Televisão Portuguesa - RTP - na serra de Monsanto em 

Lisboa (Teves, 1998). 

No ano de 1958 ficou completa a primeira fase do plano de cobertura do território 

nacional continental, verificando-se que as emissões eram recebidas por 60% da 

população e em 44% do território (Bívar, 1967) e que o aumento médio do número de 

televisores registados tinha sido de 2 mil por mês (Teves, 2007). Neste contexto, a 

importância da televisão consolidava-se à medida que crescia a percentagem da área do 

território nacional continental abrangida pelas suas emissões e consequentemente, a 

percentagem da população servida. 

A partir de meados dos anos 60 do Século XX a televisão chegava já a grande parte 

dos lares portugueses uma vez que, de acordo com os dados publicados no Relatório e 

Contas da RTP de 1966, as emissões podiam já ser vistas por 89,5% da população do 

Continente e assim a televisão tinha-se tornado, indiscutivelmente, no mais influente 

meio de comunicação. Além disso, nas conversas do dia-a-dia, a RTP confundia-se, 

naturalmente, com televisão já que não havendo outra estação emissora todos viam a 

mesma programação, a da RTP. 

Em Portugal, bem como na generalidade dos países da Europa, um conjunto de 

motivos de natureza histórica, política, económica e técnica explicavam a permanência, 

desde a sua criação até pelo menos aos anos 80 do século passado, de um monopólio 

dos operadores públicos nacionais na rádio e depois, igualmente, na televisão. É de 

salientar entre essas razões uma de natureza político-ideológica: até 1974 o monopólio 

da RTP decorria também do apertado controlo político que era imposto a toda a 

comunicação social e que se manteria, pelo menos nas suas consequências práticas, até 

ao final da década seguinte (Carvalho, 2009). 

Foi só, de facto, no final dos anos 80 que o cenário da comunicação social em 

Portugal sofreu mudanças significativas quando as alterações no contexto económico, 

devido à integração portuguesa na Comunidade Económica Europeia (CEE) e a vontade 
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do Governo, levaram à privatização da imprensa do Estado. Esta privatização levou à 

criação de grupos económicos ligados à comunicação social (Sousa, H., 2000). 

2.2 A Televisão Privada 

A continuação do monopólio estatal tinha-se tornado insustentável em termos 

político - ideológicos dadas as contestações por parte da maioria dos partidos políticos e 

a pressão da opinião pública que estava cada vez mais ávida de alternativas à RTP a que 

acresciam razões de evolução tecnológica, nomeadamente a generalização do uso das 

antenas parabólicas que permitiam a recepção de canais estrangeiros e o acesso à 

televisão espanhola nas regiões mais próximas da fronteira. Deste modo, ao mesmo 

tempo que ocorriam mudanças em outros países europeus, criavam-se as condições para 

que tanto a opinião pública como os parceiros do sector tivessem a ideia de que a 

chegada de televisão privada era inevitável e necessária (Carvalho, 2009). 

No final da década de 80, um pouco mais cedo do que em outros países europeus, 

aconteceu em Portugal o princípio do fim do velho monopólio televisivo estatal que 

cairia com o início das emissões da SIC – Sociedade Independente de Comunicação - 

em 6 de Outubro de 1992. Em 20 de Fevereiro de 1993 a TVI – Televisão Independente 

- iniciou também as suas emissões. Deste modo, a RTP não ficou apenas perante dois 

concorrentes nacionais com quem passou a ter de partilhar as audiências de televisão e 

as receitas publicitárias mas também face a dois canais privados, que lhe passaram a 

disputar igualmente os novos formatos televisivos, os direitos de exibição de programas 

nacionais e estrangeiros e as vedetas de ecrã. Por outro lado, mas também em 

consequência do aumento da concorrência entre os agora 3 operadores de televisão, a 

grande maioria dos custos de programação de televisão sofreram um aumento 

(Carvalho, 2009). 

Desde modo, a RTP1 habituada a um monopólio tinha de se preparar para a 

competição com os operadores privados e para tal aumentou entre 1990 e 1992 o 

volume de programas de entretenimento de 10,9% para 18,9% do seu tempo de emissão 

(Traquina, 1997). No entanto, apesar destas alterações na programação, a RTP1 foi 

perdendo audiência a um ritmo demasiado rápido e em apenas três anos, no final de 

1995, a SIC terminava o ano em 1º lugar ultrapassando assim a RTP1. O rápido 

crescimento da quota de mercado da SIC permitiu-lhe alcançar resultados positivos em 

apenas 3 anos de emissão. Pelo contrário, a TVI teria mais dificuldades e só conseguiria 

alcançar esse objectivo em 1999. 
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2.3 A Televisão por Cabo 

Entretanto, em Julho de 1993 tinha sido constituída a Cabo TV Portugal SA - 

CATVP, pouco tempo depois designada TV Cabo Portugal SA mas mais conhecida por 

TV Cabo apenas, que assumiria o papel de distribuidora dos canais já licenciados dado 

que não podia dar origem a um aumento da oferta televisiva portuguesa, visto que a 

legislação limitou até 1998 o papel das empresas no sector do cabo à mera distribuição. 

No arranque da sua actividade, em Dezembro de 1994, a empresa oferecia a um 

custo de três mil escudos por mês um pacote de trinta canais, incluindo os quatro canais 

nacionais então existentes - RTP1, TV2, SIC e TVI (Carvalho, 2009). 

A rápida expansão do número de alojamentos cablados e de assinantes das redes de 

cabo, demonstraram e confirmaram a necessidade que os portugueses tinham de uma 

maior diversidade de canais televisivos e, por outro lado este rápido crescimento levou 

ao aparecimento entre 1995 e 1996 de empresas concorrentes da TV Cabo tais como a 

Bragatel, que com a Partifel formaria a Pluricanal, e a Cabovisão. Em apenas quatro 

anos, entre 1995 e 1998, o número de alojamentos cablados passou de 377 mil para 1 

milhão e 827 mil e o número de assinantes passou de 58 mil para 598 mil, de acordo 

com dados da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM). Não obstante, o 

desenvolvimento das redes de cabo estava condicionado pela legislação da actividade de 

televisão que, embora permitisse a retransmissão de canais estrangeiros, interditava a 

criação de novos canais portugueses. Tal acontecia porque se entendia que a 

transmissão de canais estrangeiros retiraria menos audiência aos operadores nacionais 

de televisão do que novos canais portugueses, conseguindo-se deste modo reduzir o 

impacto sobres as receitas publicitárias dos operadores nacionais (Vasconcelos, 1996). 

Em 1995 eram lançados os primeiros canais legendados ou falados em português e 

em 1996 vinte dos quarenta canais do serviço básico da TV Cabo passaram a ter o 

português como língua de transmissão (Carvalho, 2009). 

A partir do momento em que as empresas do cabo deixaram de ver a sua actividade 

limitada à mera distribuição deu-se um crescimento muito rápido da diversificação da 

oferta, aumentando não só a percentagem de canais portugueses no cabo como de canais 

estrangeiros legendados ou falados em português, o que conduziu não só ao crescimento 

sustentado da quota de mercado dos canais transmitidos exclusivamente pelas 

plataformas de cabo e ou de satélite como também ao aumento do número dos 

alojamentos cablados. 
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Em Junho de 2008, e tendo em conta um contexto tecnológico, económico e 

comercial em constante mudança, eram 5 as principais plataformas de distribuição de 

sinal televisivo por cabo disponíveis em Portugal: ZON (TV Cabo), Meo (PT), Clix 

Smar TV (Sonaecom), Cabovisão e Ar Telecom. Existe actualmente em Portugal uma 

sexta plataforma de distribuição por cabo, a da Vodafone (Carvalho, 2009). 

Todos os serviços disponibilizados por estas plataformas oferecem, de um modo 

geral, várias dezenas de canais através de ofertas divididas entre pacotes básicos ou 

clássicos que implicam sempre o pagamento de um preço de instalação e de uma 

mensalidade e serviços Premium com canais de acesso condicionado sujeitos a um 

pagamento específico. Incluem ainda um guia electrónico de programação (Electronic 

Program Guide - EPG) e o acesso a outros serviços como o Video On Demand (VOD) e 

o acesso a canais de programas interactivos. Deste modo, a diferença entre estes 

serviços não está nos canais de televisão disponibilizados mas sim nos pacotes de 

canais, no conjunto de serviços à disposição dos consumidores e no preço. Actualmente 

as evoluções tecnológicas são constantes sendo por isso importante salientar que todos 

estes serviços estarão em concorrência com a TDT - cujas primeiras emissões já 

começaram em 2011, estando o switchover agendado para 2012, ou seja o fim das 

emissões analógicas em favor do início das emissões digitais - com a Internet e com a 

emergente mobile TV. 

A grande variedade das ofertas disponibilizadas aos consumidores permite-lhes uma 

grande diversidade de opções que podem variar tanto em função dos seus gostos e 

preferências como em função do seu poder de compra. Assim, o leque de ofertas 

disponibilizado enfatiza os traços de dualidade social uma vez que elimina o conceito de 

oferta televisiva tradicional e igual para todos e substitui-o por uma oferta altamente 

diferenciadora em função não só das classes sociais como do nível de instrução. 

Finalmente e depois de terem existido em Portugal sucessivos monopólios, primeiro o 

dos conteúdos (em primeiro lugar da RTP e depois dos canais generalistas) e a seguir o 

da distribuição (da PT, que incluía a TV Cabo), o panorama televisivo português 

enfrenta agora uma forte guerra concorrencial entre as diversas plataformas disponíveis, 

tanto no que diz respeito aos vários serviços facultados, como às várias modalidades de 

subscrição e também aos vários conteúdos oferecidos (Carvalho, 2009). 

2.4 A Televisão para Terminais Móveis 

As emissões de televisão para terminais móveis – mobile TV - que começaram com 

grande receptividade no início de 2006, embora inicialmente apenas através de emissões 
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experimentais para um reduzido número de consumidores e só mais tarde para o público 

em geral, determinaram que rapidamente a televisão móvel se tivesse tornado no 

terceiro ecrã, a seguir à televisão e ao computador. Apesar de inicialmente a ideia de ver 

televisão num telemóvel não ter parecido muito atractiva ao consumidor, a nova geração 

de telemóveis conhecidos por smartphones, totalmente orientados para proporcionarem 

uma experiência multimédia ao utilizador, têm vindo a alterar esta situação e a aumentar 

o potencial de consumo nestes equipamentos (Cardoso, Espanha e Araújo, 2009a).  

2.5 A Internet 

Enquanto que a televisão esteve durante várias décadas limitada à escassez do 

espectro radioeléctrico, a Internet pelo contrário ofereceu desde sempre a possibilidade 

de contacto, sem fronteiras geográficas nem radioeléctricas, com uma enorme audiência 

(Bustamante, 2003). Assim a evolução tecnológica juntamente com o aumento da 

capacidade das redes permitiu o rápido desenvolvimento da difusão do sinal televisivo 

pela Internet. Deste modo é possível actualmente não só a transmissão em directo de um 

determinado programa de um determinado canal, bem como a disponibilização de 

programas para a sua difusão a posteriori ou apenas a simples difusão de partes de 

programas ou de imagens televisivas que completam a informação escrita. 

As grandes desvantagens da difusão do sinal televisivo pela Internet face à televisão 

tradicional são a maior complexidade de utilização de um terminal de computador e a 

menor qualidade das imagens mas, no entanto, os operadores de televisão não deixaram 

de aproveitar as vantagens e oportunidades da Internet utilizando-a fundamentalmente 

para promover as suas marcas e os seus produtos. Assim, os operadores de televisão 

ganharam novos concorrentes uma vez que hoje em dia os principais grupos de media 

dispõem de sites com uma forte vertente audiovisual. 

Por outro lado, os consumidores em todo o mundo começaram a utilizar várias 

plataformas de forma simultânea, o que é designado por multitarefa (multi-tasking), 

comportamento este verificado sobretudo na utilização simultânea de Internet e de 

televisão. A vulgarização da multitarefa é uma das razões pela qual se verifica um 

crescimento no consumo a nível mundial de televisão e de Internet, o que também se 

verifica em Portugal. De facto, segundo um inquérito realizado em 2009, 68% dos 

internautas nacionais declarou realizar simultaneamente outras tarefas, tais como ouvir 

música, ver televisão ou utilizar o telemóvel, enquanto navegavam na Internet (Cardoso, 

Espanha e Araújo, 2009b). 
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3 TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE 

A TDT marca o início de uma revolução na experiência televisiva dos indivíduos, 

permitindo uma melhor qualidade de imagem e de som e disponibilizando ao utilizador 

uma série de serviços tais como o EPG, a retransmissão de conteúdos, o VOD, a Life 

Pause TV (paragem e retoma da emissão de televisão), a gravação da emissão ou o 

agendamento de gravações através do DVR e os ecrãs múltiplos, entre outros. Com a 

ajuda de outros suportes, tais como os telemóveis e a Internet, a TDT faculta ainda a 

interactividade plena do utilizador, permitindo que se afirme não apenas pela melhor 

qualidade de recepção do sinal televisivo mas também como a base para o 

desenvolvimento de um novo modelo de comunicação com todas as implicações 

sociais, técnicas, económicas e legais que tal situação envolve. A TDT é uma das 

formas de receber televisão digital além do cabo, do satélite e da ADSL - Asymetric 

Digital Subscriber Line (OberCom, 2008b). 

A TDT é uma nova técnica de difusão do sinal de televisão que permite optimizar a 

utilização do espectro radioeléctrico graças à tecnologia digital o que determina quer o 

incremento do número de canais quer a diminuição dos custos de distribuição, 

permitindo assim a emissão de novos canais, nomeadamente de alta definição bem 

como de serviços de convergência como a mobile TV e a possibilidade de afectar parte 

do espectro não utilizado para outros serviços fora do âmbito audiovisual e multimédia 

(OberCom, 2008b).  

A 24 de Maio de 2005 a Comissão Europeia propõe através de uma nova 

comunicação [COM (2005) 204 final, de 24.05.2005], que o início do ano de 2012 fosse 

fixado como data limite para o switch-off analógico - Analogue Switch-Off (ASO) - em 

todos os Estados-Membros da União Europeia, pelo que a substituição do actual sistema 

analógico pelo sistema de difusão digital está agendado na quase totalidade dos países 

europeus para 2012. No entanto, o “apagão” analógico já foi concretizado em alguns 

países tais como a Suécia, a Espanha, a Finlândia, a Suíça, a Alemanha, a Bélgica, a 

Holanda, a Dinamarca, a Estónia, a Eslovénia, a Noruega, a Letónia e a Croácia. E, está 

previsto ainda para este ano (2011) na França, na República Checa, na Áustria e na 

Hungria (DigiTag, 2010). A situação actual global da implementação da TDT na Europa 

é a apresentada no Quadro A1 do Apêndice A onde são indicadas para 25 países 

europeus as datas de lançamento da TDT e do switch-off analógico completo. 

Em Portugal, a ANACOM aprovou, por deliberação de 24 de Junho de 2010 e em 

cumprimento do n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2009 publicada a 
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17 de Março de 2009, a decisão final sobre o plano detalhado de cessação das emissões 

analógicas terrestres (Plano para o Switch-Off) associado à introdução da TDT em 

Portugal, para o inicio do ano de 2012. O processo de transição será concretizado por 

fases no território nacional e garante um período mínimo de 12 meses de simulcast, ou 

seja de existência de emissões de televisão analógica e digital em simultâneo 

(ANACOM, 2010a).  

A TDT implica uma nova rede de transmissores digitais que, na maior parte dos 

casos, podem ser instalados nos locais que actualmente são utilizados para a difusão 

analógica e por outro lado, torna necessária a aquisição por parte dos consumidores ou 

(1) de um descodificador (set top box), semelhante ao utilizado para o cabo ou para o 

satélite, que permite a conversão dos canais digitais para a sua utilização nos actuais 

televisores de recepção analógica e que tem capacidade para receber os serviços 

interactivos ou (2) de um televisor digital novo, hipótese que tem recolhido a 

preferências dos consumidores. 

De acordo com Martins (2007), o conjunto dos processos nacionais de lançamento da 

TDT dos países europeus pode ser dividido em 3 grupos dependendo da plataforma de 

televisão dominante:  

• 1º Grupo - Países cabo: Países com recepção maioritariamente (70% a 95%) por 

cabo de que fazem parte alguns dos países com o switch-off já completo (como 

por exemplo a Holanda, a Suíça, a Alemanha, a Dinamarca, a Bélgica, a Suécia 

e a Finlândia);  

• 2º Grupo - Países híbridos: Países onde não existe plataforma dominante mas 

com forte presença de cabo e de satélite (como por exemplo o Reino Unido e 

Portugal), e 

• 3º Grupo - Países analógico-terrestres: Países com plataforma analógica-terrestre 

dominante (como por exemplo a França, a Espanha, a Grécia e a Itália). 

Uma vez que em países como a Holanda, a Suíça, a Alemanha e a Dinamarca (Países 

cabo) o switch-off analógico já foi realizado e em países como o Reino Unido e Portugal 

Países híbridos) e em França, na Grécia e em Espanha (Países analógico-terrestres) o 

processo ainda está a decorrer é possível concluir que a TDT parece desenvolver-se 

mais rapidamente nos países onde existe uma maior penetração de ofertas multicanal, 

nomeadamente por cabo, e onde existe uma baixa penetração de lares ainda servidos 

pela televisão analógica terrestre, casos da Holanda, da Suíça, da Alemanha e da 

Dinamarca. De facto, nestas condições é apenas necessário garantir a passagem de uma 
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pequena parte dos lares para a recepção em equipamento digital terrestre e deste modo 

proporcionar uma oferta gratuita e competitiva face ao cabo, uma vez que para os 

consumidores é apenas necessário adquirir ou o descodificador ou um televisor digital 

apto a receber a TDT, o que não acontece com as ofertas das restantes plataformas que 

estão sujeitas ao pagamento de uma mensalidade (Enter, 2005).  

Por outro lado, nos países com maior penetração de ofertas multicanal os 

consumidores já têm acesso à televisão digital via cabo o que faz com que já conheçam 

as suas potencialidades, estando assim a mudança apenas dependente do tipo de 

conteúdos oferecidos e das vantagens competitivas no que diz respeito aos preços dos 

serviços e aos pacotes oferecidos (Bustamante, 2008; Féria, 2007). 

Pelo contrário, os países com plataforma analógica terrestre dominante têm 

dificuldades de outro tipo uma vez que é necessário realizar uma vasta campanha de 

sensibilização dos consumidores para o “apagão” analógico e para a necessidade de 

comprarem o equipamento indispensável ao acesso à TDT (Araújo, Cardoso e Espanha, 

2008). 

É também possível classificar o processo de lançamento da TDT em função dos 3 

diferentes modelos de negócio e do tipo de ofertas disponibilizadas (Analysys, 2005): 

• 1º Modelo - O modelo baseado numa oferta semelhante à do cabo e do satélite 

que é financiado fundamentalmente pelas receitas provenientes das assinaturas 

dos canais pagos; são exemplo disso a Suécia e as primeiras experiências 

realizadas no Reino Unido e em Espanha que vieram mais tarde a fracassar 

nestes dois países; 

• 2º Modelo - O modelo baseado numa oferta predominante de canais gratuitos 

(Free-To-Air - FTA) que é financiado ou por fundos públicos no caso dos 

operadores públicos ou por receitas publicitárias no caso dos operadores 

comerciais privadas; são exemplos disto as experiências originais da Itália, da 

Finlândia, da Alemanha e também do Reino Unido depois do fracasso do 

modelo inicial, e 

• 3º Modelo - O modelo híbrido, em que se conjugam canais de pay tv com canais 

gratuitos, como aconteceu com a evolução das plataformas do Reino Unido, da 

Suécia e da Finlândia.  

Uma análise dos modelos de lançamento da TDT, comparando os tipos de oferta 

disponibilizados, permite concluir que os casos de maior sucesso assentam numa oferta 

gratuita de canais em aberto. Por outro lado, se olharmos principalmente para os países 
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híbridos e analógico-terrestres, os do 2º e 3º Grupos, a escolha para os operadores em 

termos de modelo de negócio a adoptar fica fortemente condicionada dado que o 

modelo FTA é um factor crítico de sucesso: se o consumidor estiver habituado a aceder 

aos conteúdos televisivos de modo gratuito só tem vontade de aderir aos pacotes pagos 

se estiver ciente das reais potencialidades oferecidas e de como tirar partido das mesmas 

(Bustamante, 2008; Féria, 2007). 

De facto, o sucesso das novas plataformas digitais terrestres não está garantido 

apenas com uma oferta atractiva de novos serviços e canais sendo fundamental garantir 

por um lado, um custo reduzido das set top boxes e por outro, a realização de uma forte 

campanha de comunicação sobre as vantagens e benefícios associados à nova oferta 

digital bem como um incentivo à mudança por parte dos intervenientes no processo, tais 

como os governantes, os operadores de telecomunicações e de televisão e a indústria de 

conteúdos (Analysys, 2005). 

4 EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E CONTEXTO SOCIAL 

O sucesso das novas plataformas digitais terrestres passa, em larga medida, pela 

realização de uma forte campanha de comunicação sobre as vantagens e benefícios 

associados à nova oferta digital. Assim, para uma implementação proveitosa tanto para 

o mercado como para os cidadãos em geral, é necessário integrar o consumidor no 

processo de conversão da televisão analógica em digital. Uma das abordagens mais 

comuns para a análise de tais fenómenos baseia-se nas teorias desenvolvidas por Rogers 

(2003) sobre a difusão das inovações tecnológicas. De acordo com este autor, que parte 

de uma perspectiva com raízes no construtivismo social, a adopção de uma dada 

tecnologia é um processo social onde cada indivíduo passa por uma série de etapas que 

vão desde a percepção da existência de uma dada tecnologia (awareness) até à sua 

adopção completa pelo sistema social. O reconhecimento da existência de uma dada 

inovação é assim percepcionado como a etapa base para uma eventual apropriação 

social das novas tecnologias sendo o elemento-chave que determina o grau mais 

elementar da capacidade de acesso e literacia dos indivíduos.  

Ao longo da sua história a televisão teve de se adaptar a outras mudanças; por 

exemplo, quando apareceu o Video Home System (VHS), as audiências tiveram pela 

primeira vez a capacidade de controlar o que viam e quando viam, podendo evitar a 

exposição aos espaços publicitários. Também a introdução da TV por cabo, que 

permitiu um aumento exponencial da oferta de canais disponíveis, veio criar uma 

fragmentação mais acentuada das audiências. Mais tarde, com o surgimento do DVR, 
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essas novas tendências de consumo voltaram a ser reforçadas. Assim, estes serviços 

vieram criar novas lógicas de “empowerment” e de autonomia das audiências, cuja 

capacidade de controlo cresceu ao ponto de cada um poder “programar” o seu próprio 

canal de televisão (Brown e Picard, 2005; Colombo, 2006). No entanto, nenhuma destas 

mudanças implicou por si só uma alteração da experiência televisiva em si. Mas, nos 

últimos anos, a própria experiência televisiva sofreu intensas alterações – antes 

confinada à sala de estar das habitações encontra-se hoje disseminada por outros 

aparelhos domésticos, os telemóveis e os computadores. Estes, por sua vez, têm sofrido 

uma miniaturização progressiva que transforma a antiga experiência televisiva, 

reservada a um espaço e a um tempo próprios, a algo que se faz a qualquer hora e em 

qualquer lugar num equipamento tão transportável como um livro (Cardoso, 2006). 

O recurso à interactividade, a possibilidade de controlo e a autonomia dos indivíduos 

permite a passagem de uma televisão de massas para uma televisão personalizada, 

assente na lógica do “Do it yourself”. Assim, estamos perante uma fase de redefinição 

da experiência e do próprio conceito de televisão em que a participação e os recursos 

interactivos assumem um relevo particular (OberCom, 2008d). Em suma, na transição 

para a televisão digital torna-se fundamental integrar o consumidor, inteirá-lo das mais-

valias potenciais associadas a estes novos recursos e estar atento às suas necessidades e 

desejos. Sem a integração deste elo final da cadeia de valor no processo de migração de 

processos de comunicação de massa para um paradigma em rede poderá verificar-se 

uma situação de digital divide, na qual determinados grupos sociais ficarão excluídos, 

dispondo de novas tecnologias e recursos mas perpetuando modelos de consumo 

mediático tradicionais (OberCom, 2008d). 

É possível classificar o comportamento dos consumidores entre duas posições 

extremas: uma em que o telespectador opta por assistir passivamente a uma 

programação integralmente seleccionada pelo operador e a outra em que o telespectador 

cria a sua própria programação, recorrendo ao EPG, desenhando uma grelha própria 

sequencialmente organizada de acordo com as suas preferências através de uma oferta 

disponibilizada pelos vários serviços. Em resumo, inicialmente os telespectadores viam 

“a” televisão, o que era o mesmo que dizer o nome do canal, depois passaram a ver 

principalmente um determinado canal e nos dias de hoje os telespectadores vêm 

programas ou partes de programas de acordo com a utilização que fazem do 

telecomando. É de salientar que o uso do telecomando foi o primeiro passo para que os 
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telespectadores deixassem de ter um comportamento passivo de consumo de televisão 

(Moeglin e Tremblay, 2005). 

No entanto, esta nova possibilidade do telespectador criar a sua própria programação 

de acordo com as suas preferências não retira a importância da oferta e dos conteúdos 

dos canais tradicionais, uma vez que actualmente a transmissão de grandes eventos 

como os desportivos, a programação informativa, os reality shows, os grandes 

acontecimentos de âmbito internacional e outros programas em directo vão continuar a 

juntar toda a família em frente da televisão e a atingir grandes valores de audiência 

(Gluck e Sales, 2008). Por outro lado, ainda existe uma percentagem significativa dos 

telespectadores que preferem continuar a consumir os conteúdos seleccionados pelos 

operadores, tanto por mera inércia ou porque estão na expectativa de descobrir novos 

programas e obter novos conhecimentos ou até mesmo por desconhecimento das novas 

funcionalidades e serviços, o que acontece principalmente nos telespectadores dos 

níveis etários mais velhos e com menor instrução (Carvalho, 2009). De qualquer forma, 

actualmente o consumo de televisão é maioritariamente individualizado o que está de 

acordo com o facto de existirem em termos médios 2,5 televisores por lar em Portugal, 

além de que os ecrãs dos computadores e dos telemóveis constituem receptores com 

uma significativa e crescente utilização (de acordo com os dados do Establisment 

Survey do 1º Semestre de 2011 da Marktest). 

A diversidade de receptores, para além de levar a um consumo individualizado, 

provoca também uma alteração significativa nos horários de consumo agora cada vez 

menos sujeitos ao prime time, uma vez que o computador pode servir de ecrã durante o 

horário laboral, o telemóvel em qualquer parte do dia e o receptor de casa pode também, 

muitas vezes, ser substituído por qualquer dos receptores anteriores mesmo quando o 

telespectador se encontra em sua casa. Acresce a tudo isto, a possibilidade do 

telespectador recorrer a um DVR o que lhe vai permitir, tal como já foi referido, a 

criação de uma grelha própria sequencialmente organizada de acordo com as suas 

preferências e que poderá ver em qualquer momento (Carvalho, 2009). A confirmar-se 

um uso expressivo desta funcionalidade pode acentuar-se uma tendência para um 

modelo em que, parafraseando um autor, o prime time teria como alternativa o my time 

(Negroponte, 1995). 

Devido ao enorme aumento da oferta televisiva, medida pelo crescente número de 

canais disponíveis, verifica-se uma evidente fragmentação da audiência de modo que a 

consequente diminuição do número de telespectadores por canal expressa a acentuada 
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“desmassificação” dos media. Não obstante, apesar da crescente diversificação da oferta 

em termos audiovisuais, o consumo de televisão através do receptor tradicional não 

apresenta actualmente em Portugal uma diminuição pois, tal como se pode verificar na 

Figura A1 do Apêndice A, o consumo do total de televisão em Portugal tem vindo a 

aumentar nos últimos 2 anos, tendo sido no final do 1º semestre de 2011 de 1.421.700 

indivíduos.   

5 PANORAMA TELEVISIVO NA EUROPA 

Não só Portugal como toda a Europa e mesmo o mundo, estão a atravessar grandes 

mudanças tecnológicas em termos de consumo de media. Na Europa o lançamento da 

TDT começou em 1998 no Reino Unido seguindo-se países como a Suécia, a Espanha, 

a Suíça, a Alemanha e a Bélgica. Neste contexto, é necessário analisar como tem sido a 

evolução nos últimos anos do consumo de televisão nos principais países europeus e 

também no mundo. Em termos mundiais o consumo de televisão continua a crescer, 

tendo o tempo médio de visionamento subido de 188 minutos em 2008 para 192 

minutos em 2009. Na Europa, o tempo médio de visionamento diário alcançou os 222 

minutos em 2009. No Quadro A2 do Apêndice A é possível verificar a evolução anual 

do tempo médio de visionamento de televisão de vários países da Europa e concluir que 

existem desenvolvimentos distintos de país para país (European Audiovisual 

Observatory – Yearbook 2010, Vol. 2). 

A penetração em massa da Internet nos lares europeus através das redes de banda 

larga, o rápido crescimento das diferentes formas de acesso a conteúdos e a vontade dos 

telespectadores em criarem as suas próprias grelhas de programação, deixando de estar 

sujeitos aos constrangimentos dos horários de programação impostos pelos vários 

operadores de televisão, vieram ameaçar a sector dos media. No entanto, é importante 

encarar todas estas ameaças como oportunidades para se iniciarem as mudanças 

necessárias. Deste modo, é necessário por exemplo passar a medir também as 

audiências em time-shifted, ou seja as audiências do visionamento em diferido. O 

Quadro A2 do Apêndice A já contempla para o ano de 2009 as audiências em time-

shifted em 6 países (Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Holanda e Reino 

Unido), tendo-se verificado que o tempo médio de visionamento se manteve estável em 

3 daqueles países e cresceu nos restantes 3. Em 2010 as audiências em time-shifted 

começaram a ser medidas em mais 6 países nomeadamente na Áustria, na Bélgica, na 

Irlanda, na Itália, na Eslováquia e na Suécia e em 2011 também em França. É, no 

entanto, imperioso referir que a falta de uniformidade na definição da medição de 
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audiências em time-shifted implica diferenças de país para país (European Audiovisual 

Observatory – Yearbook 2010, Vol. 2). 

Independentemente do visionamento em time-shifted e da utilização de serviços 

como o VOD, as novas tecnologias abrem novos caminhos para a indústria televisiva. 

As redes sociais e a utilização de várias plataformas de forma simultânea (multi-tasking) 

principalmente por adolescentes e por jovens, encoraja os produtores de conteúdos a 

mudarem e a criarem, por exemplo, conteúdos transmedia que utilizem o maior número 

de plataformas (televisão, Internet, telemóvel, consolas de jogos, cinema, computador, 

livros, música, outras tecnologias emergentes, etc.), tirando partido daquilo que cada 

uma delas tem de melhor, de forma a existirem várias portas de entrada para o mesmo 

conteúdo (Jenkins, 2006).  

A fragmentação das audiências é, no entanto, uma realidade na grande maioria dos 

países europeus com Portugal incluído o que se deve tanto ao crescimento significativo 

dos últimos anos do número de lares com serviço de televisão por subscrição, à 

penetração da TDT e também ao aumento do número de canais disponíveis levando, 

deste modo, a uma diminuição da quota de mercado das televisões de sinal aberto, como 

se pode observar através da Figura 1. 

 

Figura 1 - Evolução Anual do Share Médio, Expresso em Percentagem (%), dos Canais 
em Sinal Aberto e dos Canais Pagos dos Principais Mercados Televisivos Europeus 
(com base em dados do European Audiovisual Observatory – Yearbook 2010, Vol. 1) 

A Figura 1 retrata a evolução anual da quota de mercado média dos canais em sinal 

aberto em comparação com a dos canais pagos nos principais mercados europeus 

(Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido). Pelo estudo da evolução anual da 

quota de mercado dos canais em cada um daqueles 5 países, é possível concluir que, 
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apesar da crescente penetração dos canais por subscrição, a maioria dos telespectadores 

continua a preferir os canais em sinal aberto. 

Por outro lado, é importante analisar a evolução do investimento publicitário nos 

diversos meios difusores disponíveis e perceber onde encontrar novas formas de 

financiamento, uma vez que a fragmentação das audiências provoca inevitavelmente 

uma quebra no investimento publicitário televisivo. Na Figura 2 é possível observar que 

a televisão continua a ser o meio difusor com maior volume de investimento publicitário 

e ainda que a Internet é o único meio que regista um crescimento significativo nos 

últimos anos, uma vez que todos os restantes meios apresentam quebras desde 2007.  

 

Figura 2 – Evolução Anual na Europa do Investimento Publicitário em Milhões de 
Euros, nos Diversos Meios Difusores (com base em dados do European Audiovisual 

Observatory – Yearbook 2010, Vol. 2) 

Todos os principais mercados europeus (Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino 

Unido) registam a mesma tendência que a média europeia pelo que se torna urgente por 

um lado, encontrar novas formas de financiamento que apresentem vantagens face ao 

formato de publicidade actual e explorar mais activamente modelos já existentes e por 

outro lado, segmentar as campanhas publicitárias pelas diversas plataformas, 

nomeadamente a Internet, desenvolvendo novos formatos de publicidade.  

No entanto, apesar da diminuição do consumo dos canais em sinal aberto e das 

quebras no investimento publicitário televisivo, é possível concluir que por um lado, os 

telespectadores continuam a preferir canais de televisão em sinal aberto e por outro 

lado, a televisão continua a ser o meio difusor preferencial para o investimento dos 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2006 2007 2008 2009

Televisão Jornais Internet Revistas

Outdoor Rádio Cinema



 

17 
  

anunciantes, uma vez que é através da televisão que se continua a comunicar com as 

populações e onde está centrado o grande volume de investimento publicitário. 

6 PANORAMA TELEVISIVO ACTUAL EM PORTUGAL 

As evoluções tecnológicas, as novas formas de consumo, a diversificação dos media, 

o aumento da oferta televisiva, juntamente com a crise económica que o País, a Europa 

e o mundo atravessam, provocaram por um lado, a fragmentação das audiências e por 

outro, uma quebra no investimento publicitário. Deste modo, um dos grandes problemas 

com que os operadores de televisão nacionais se deparam é o facto de já não 

conseguirem, como noutros tempos, garantir a audiência de massas com as 

características desejadas pelos anunciantes. Assim, a diminuição da quota de mercado 

das televisões de sinal aberto bem como a diminuição dos seus rendimentos ameaçam a 

estabilidade do negócio destas televisões (Gluck e Sales, 2008). O crescimento 

significativo, nos últimos anos em Portugal, tanto do número de lares com serviço de 

televisão por subscrição como do número de canais disponíveis tem provocado uma 

fragmentação das audiências. Tal como se pode verificar na Figura A2 do Apêndice A, 

têm-se assistido nos últimos anos a um aumento da penetração dos lares com serviço de 

televisão por subscrição sendo que, de acordo com o último Establisment Survey da 

Marktest, com dados do 1º semestre de 2011, 67,1% dos lares em Portugal Continental 

onde existe televisão já usufruem de algum serviço de televisão por subscrição e 18,8% 

dos lares onde existe televisão já têm acesso à TDT. A Figura 3 ilustra as quebras 

sofridas pelos canais em sinal aberto ao longo dos últimos anos e o consequente 

aumento da quota de mercado do total dos canais por subscrição (designados por 

TTemáticos).  

Uma análise mais profunda ao perfil actual dos telespectadores permite concluir que 

o crescimento dos canais por subscrição passa fundamentalmente pelos indivíduos de 

classes sociais mais elevadas e com idades inferiores a 44 anos e que o conjunto dos 

canais por subscrição regista já, habitualmente, uma quota de mercado superior a 

qualquer um dos canais de sinal aberto tal como se pode verificar na Figura A3 do 

Apêndice A. Esta figura representa o perfil dos telespectadores durante o 1º semestre de 

2011 em Portugal Continental, indicando a quota de mercado de cada um dos canais nos 

diversos targets ou alvos (Sexo, Classes Sociais da Marktest, Idades e Regiões da 

Marktest).  
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Figura 3 – Evolução Anual do Share Médio, Expresso em Percentagem (%), dos Vários 
Canais em Portugal Continental (com base em dados do painel da Marktest)  

Por outro lado, se analisarmos o consumo de televisão ao longo do dia descobrimos 

quais são os períodos horários onde existe uma maior penetração dos canais por 

subscrição; assim, se estudarmos a Figura A4 do Apêndice A que representa a quota de 

mercado dos vários canais no 1º semestre de 2011, nos vários períodos horários do dia, 

percebemos que as faixas de maior consumo de canais por subscrição são o horário da 

tarde (14h00m – 20h00m) e o chamado late night (24h00m – 02h30m). 

Já era uma realidade que a maior parte dos telespectadores evitava a publicidade ou 

através do zapping ou por abandono do local onde se encontrava a televisão durante os 

tempos dos períodos publicitários. Com o crescimento de serviços como a utilização do 

DVR e o VOD esse comportamento tornou-se cada vez mais acentuado. Neste contexto, 

os mercados televisivo e publicitário enfrentam grandes mudanças uma vez que 

necessitam de encontrar novas fontes de rendimento que têm de passar obrigatoriamente 

pela descoberta de novos formatos e de novas formas de contacto com os consumidores 

nas mais recentes plataformas (Reding, 2008; Rimscha, Rademacher, Thomas e Siegert, 

2008). 

Assim, os operadores nacionais de televisão têm de saber aproveitar ao máximo os 

seus pontos fortes sendo deste modo necessário saber explorar o valor das suas marcas e 

a sua reputação (das que já ganharam a confiança dos telespectadores), estreitar os laços 

com os consumidores e valorizar os seus conteúdos preferidos uma vez que os 
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conteúdos vão continuar a ser sempre a força impulsionadora e diferenciadora do 

mercado televisivo. Deste modo é urgente encontrar novas formas de rendimento que 

apresentem vantagens face ao formato de publicidade actual e explorar mais 

activamente alguns modelos já existentes. Atenta à mudança, a Comissão Europeia 

publicou a Directiva 2007/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 

Dezembro de 2007, conhecida por directiva “Serviços de Comunicação Social 

Audiovisual” (Audiovisual Media Services Directive - AVMS) que tem como um dos 

seus principais objectivos a modernização do quadro legislativo aplicável à publicidade. 

Assim, a nova lei da televisão abre outros caminhos à publicidade tentando que o 

mercado publicitário se adapte a uma forma diferente de “consumir televisão”. A nova 

directiva, mais aproximada de legislações mais liberais como a americana ou a 

brasileira, surgiu numa altura em que o mercado europeu precisava de ser mais 

competitivo devido ao facto de os consumidores de televisão serem cada vez “menos 

passivos” e obrigando, portanto, a publicidade a entrar por novos caminhos. A nova 

legislação ao permitir a inserção de publicidade com maior liberdade, num mercado que 

todos os dias perde investimento para a concorrência dos canais por subscrição e dos 

meios digitais, proporciona o aparecimento de alguns formatos que podem dinamizar o 

mercado como, por exemplo, os seguintes (Reding, 2008; Rimscha et al., 2008): 

• product-placement – onde a publicidade aos produtos e aos serviços está 

inserida dentro dos próprios programas, sendo mais difícil para os consumidores 

ignorá-la; 

• interrupção com maior frequência dos programas para a inserção de publicidade; 

• split-screen – ou o ecrã partilhado entre programa e publicidade; 

• publicidade interactiva – que permite ao consumidor comunicar com a marca 

através das funcionalidades do comando de televisão, e 

• patrocínios exclusivos de programas.  

Estes e outros formatos de publicidade passam agora a estar definidos e 

regulamentados na nova lei da televisão de modo a, por um lado, ultrapassar a erosão 

resultante do zapping e das ofertas interactivas através da Internet e por outro, ajudar a 

televisão a aumentar o seu potencial para captar investimento. Uma vez que a televisão 

deixou de ser a única plataforma de distribuição de conteúdos, juntando-se a ela a 

Internet, o telemóvel e o VOD, é necessário que os operadores de televisão nacionais 

saibam não só tirar partido das novas capacidades tecnológicas como também, 
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experimentar novos formatos de publicidade adaptados a cada plataforma de consumo e 

à sua audiência específica. Para tal é necessário: 

• utilizar as várias plataformas disponíveis para oferecer os seus serviços e deste 

modo, aumentar a notoriedade desses serviços (Reding, 2008); 

• adaptar os conteúdos a cada uma das plataformas disponíveis em função das 

características dessas plataformas (Reding, 2008); 

• desenvolver conteúdos transmedia que utilizem o maior número de plataformas 

(Jenkins, 2006); 

• desenvolver conteúdos multimédia e programas interactivos; 

• disponibilizar através da Internet programas e conteúdos de forma a garantir o 

contacto com os consumidores; 

• explorar nichos de mercado, comercialmente atractivos para os anunciantes, 

existentes em várias plataformas, e 

• explorar e tirar partido das redes sociais (Facebook, MySpace, Twitter, entre 

outras) uma vez que, actualmente, a tendência dos consumidores para um 

consumo socialmente partilhado é cada vez maior (Rosário, 2008). 

Um exemplo da influência que as redes sociais têm no consumo de televisão é o 

projecto “Television Meets Facebook” desenvolvido no Massachusetts Institute of 

Technologhy (MIT), que tem por base a interligação entre o DVR e o Facebbok e onde 

é possível que os "amigos" do utilizador saibam quais os programas que estão a ser 

gravados, pontuem os conteúdos e partilhem opiniões sobre os mesmos (Rosário, 2008). 

Por outro lado, é necessário explorar a obtenção de rendimentos directamente dos 

consumidores, nomeadamente através de: 

• venda de conteúdos em formatos como o Digital Versatile Disk (DVD) ou o 

Blu-ray; 

• comercializar conteúdos online utilizando as plataformas bidireccionais como o 

VOD e o pay-per-view, e 

• disponibilizar conteúdos exclusivos com valor acrescentado, destinados a nichos 

de mercado. 

Através da análise SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities and Threats), que se 

apresenta de seguida no Quadro 1, é possível analisar e resumir a situação actual das 

operadoras nacionais de televisão de sinal aberto. 
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Quadro 1 - Análise SWOT ao Negócio das Operadoras Nacionais de Televisão 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

• Valor e notoriedade das marcas. 

• Reputação das marcas. 

• Certificação de qualidade. 

• Relacionamento de confiança com 

os telespectadores. 

• Experiência multicanal.  

• Valorização e preferência dos seus 

conteúdos pelos telespectadores. 

• Know-how na produção de 

conteúdos tanto de entretenimento 

como de informação.  

• Falta de diferenciação nas grelhas de 

programação. 

• Elevada dependência da televisão como 

principal canal de distribuição.  

• Grande dependência da publicidade 

tradicional. 

• Fraco aproveitamento da segmentação do 

investimento publicitário. 

Oportunidades Ameaças 

• Novos equipamentos de consumo e 

de distribuição de conteúdos.  

• Viabilidade económica de novos 

canais para as novas plataformas 

emergentes. 

• Criação de novos conteúdos para as 

novas plataformas de distribuição 

(Internet, mobile TV, VOD e pay-

per-view).  

• Aumento do investimento 

publicitário nas novas plataformas. 

• Nova lei da televisão que enquadra 

novos formatos de publicidade. 

• Maior interactividade com os 

consumidores. 

• A gravação digital de vídeo e 

consequente timeshifting, ou seja, a 

audiência para lá da emissão. 

• Participação nas redes sociais. 

• Fragmentação das audiências e 

consequente diminuição da quota de 

mercado dos canais generalistas. 

• Entrada de novos players, nomeadamente 

de novos canais em sinal fechado e de 

novos produtores de conteúdos 

especializados.  

• Diminuição do investimento publicitário 

nos canais generalistas e transferência do 

mesmo para os canais por subscrição e 

para as novas plataformas digitais. 

• Resistência do mercado televisivo aos 

novos formatos de publicidade 

enquadrados pela lei.   

• Acesso quase infindável de conteúdos via 

Internet.  

• Utilização de várias plataformas de forma 

simultânea - multi-tasking. 

• Crise económica nacional e mundial. 
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7 METODOLOGIA E RECOLHA DE DADOS 

Terminados os capítulos anteriores, onde foi enquadrada a evolução do panorama 

televisivo em Portugal e a passagem para a era digital, segue-se a apresentação da 

metodologia utilizada na elaboração e na condução de um estudo quantitativo com 

recurso a um questionário estruturado, construído a partir da revisão de literatura e da 

experiência profissional da autora, com o objectivo de ficar a conhecer a opinião de 

especialistas sobre: 

• o grau de conhecimento da existência e da utilização, por parte da população 

portuguesa, da TDT; 

• o futuro do consumo, por parte da população portuguesa, das várias plataformas 

de distribuição disponíveis (televisão, Internet, mobile TV, entre outras); 

• o futuro do investimento publicitário e das formas de financiamento das 

operadoras nacionais de televisão privadas de sinal aberto, e 

• quais as medidas a adoptar e quais os principais impactos de tais medidas no 

futuro da televisão em Portugal. 

A relevância de um estudo com as características do aqui apresentado prende-se, não 

só com a actual inexistência de informação sobre o futuro da televisão em Portugal, 

como também com a importância, interesse e actualidade do tema em questão. 

7.1 Questionário Estruturado 

7.1.1 Desenvolvimento do Questionário 

O questionário estruturado, apresentado no Apêndice B, foi organizado nas quatro 

partes seguintes, centradas na passagem para a era digital e no futuro da televisão em 

Portugal: (1) Conhecimento e Utilização da Televisão Digital Terrestre (TDT); (2) 

Consumo de Televisão; (3) Investimento Publicitário, e (4) Avaliação do Futuro da 

Televisão. Apesar de se tratar de um estudo quantitativo com recurso a um questionário 

estruturado com questões fechadas, foram incluídas duas perguntas abertas, uma 

primeira para tentar conhecer quais poderão ser as novas formas de financiamento das 

operadoras nacionais de televisão privadas de sinal aberto em Portugal e outra, no final, 

para permitir aos inquiridos explicar algumas das suas respostas ou acrescentar 

informações importantes sobre possíveis riscos e ou soluções para o futuro dos media 

em Portugal, aspectos que não são abordados no questionário.  

A discriminação de cada uma das partes que constituem o questionário e a origem de 

alguns dos seus itens é feita em continuação. 
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A Parte I - Conhecimento e Utilização do Televisão Digital Terrestre (TDT), 

envolveu questões estudando: 

• o grau de conhecimento prévio da população portuguesa em relação ao switch 

off da televisão analógica, aos comportamentos obrigatórios a adoptar 

futuramente com a implementação da TDT e às novas possibilidades de 

utilização associadas às tecnologias relacionadas com a TDT (OberCom, 2008);  

• o grau de importância das várias medidas a adoptar pela ANACOM, em 

representação do governo português, na informação prévia aos telespectadores 

sobre o switch off da televisão analógica, os comportamentos obrigatórios a 

adoptar futuramente com a implementação da TDT e as potencialidades 

associadas ao novo sistema de difusão de televisão (OberCom, 2008);  

• a eficácia do trabalho da ANACOM na informação prévia aos telespectadores do 

switch off da televisão analógica, dos comportamentos obrigatórios a adoptar 

futuramente com a implementação da TDT e das potencialidades associadas ao 

novo sistema de difusão de televisão (OberCom, 2008); 

• o uso, maximizado ou não ao longo do ano de 2012, das potencialidades e dos 

serviços que a TDT oferece e os motivos que levam à sua potencial rejeição, 

nomeadamente a iliteracia e o baixo nível de instrução, a inércia e a pouca 

vontade de aprendizagem e de mudança e o desconhecimento das 

potencialidades associadas ao novo sistema de difusão de televisão (Carvalho, 

2009), e 

• o grau de aceitação dos consumidores, ao longo do ano de 2012, de serviços 

como a utilização de forma simultânea de várias plataformas (a multitarefa, com 

a televisão e a Internet, por exemplo), a utilização do VOD, a utilização do 

DVR, a visualização de conteúdos a posteriori – timeshifting - e a utilização das 

ligações do televisor a equipamentos da rede doméstica (computador, telemóvel 

ou outros) após a implementação da TDT (OberCom, 2008).  

De seguida, a Parte II – Consumo de Televisão, foi estudada analisando os seguintes 

aspectos: 

• a evolução do consumo, ao longo do ano de 2012, do total de televisão, dos 

canais generalistas (RTP1, RTP2, SIC e TVI), dos canais por subscrição, da 

Internet e da mobile TV; 
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• a evolução, ao longo do ano de 2012, da quota de mercado dos canais por 

subscrição em comparação com a quota de mercado dos canais generalistas; 

• a fragmentação das audiências televisivas nos próximos 3 anos (Gluck e Sales, 

2008); 

• a evolução das audiências de grandes eventos em directo nos canais generalistas, 

como os eventos desportivos e os reality shows (Gluck e Sales, 2008), e 

• a utilização, nos próximos 3 anos, das tecnologias relacionadas com a televisão 

digital (VOD, visualização de conteúdos a posteriori, entre outros) em 

comparação com o consumo de televisão em directo. 

Por seu lado, a Parte III – Investimento Publicitário, envolveu questões explorando: 

• a dependência actual das operadoras nacionais de televisão de sinal aberto da 

publicidade tradicional (Gluck e Sales, 2008); 

• o aproveitamento actual, por parte das operadoras nacionais de televisão de sinal 

aberto, da segmentação do investimento publicitário pelas novas plataformas 

digitais disponíveis (Gluck e Sales, 2008); 

• a adopção ou a resistência à adopção, por parte das operadoras nacionais de 

televisão de sinal aberto, de novos formatos de publicidade (product placement, 

split-screen, publicidade interactiva, maior frequência de interrupção de 

programas, entre outros) enquadrados na nova lei da televisão (Reding, 2008; 

Rimscha et al., 2008); 

• a transferência, nos próximos 3 anos, do investimento publicitário nos canais 

generalistas para as novas plataformas digitais (Gluck e Sales, 2008); 

• a sobrevivência das operadoras nacionais de televisão privadas de sinal aberto, 

tendo em conta a manutenção das formas actuais de investimento publicitário, e 

• as novas formas de financiamento das operadoras nacionais de televisão 

privadas de sinal aberto (pergunta aberta). 

Finalmente, a Parte IV – Avaliação do Futuro da Televisão, foi estruturada 

analisando: 

(1) o grau de concordância com um conjunto de medidas a adoptar no futuro por 

parte das operadoras nacionais de televisão de sinal aberto, nomeadamente: 

• explorar mais activamente o product placement – publicidade inserida dentro 

dos próprios programas (Reding, 2008; Rimscha et al., 2008); 
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• interromper os programas com maior frequência para a inserção de publicidade 

(Reding, 2008; Rimscha et al., 2008); 

• utilização do split-screen – ecrã partilhado com programa e publicidade (Reding, 

2008); 

• explorar a publicidade interactiva, permitindo ao consumidor comunicar com a 

marca através das funcionalidades do comando de televisão (Reding, 2008); 

• explorar mais activamente os patrocínios exclusivos de programas (Rimscha et 

al., 2008); 

• adaptar os conteúdos televisivos a cada uma das plataformas disponíveis, em 

função das suas características (Reding, 2008); 

• desenvolver conteúdos transmedia que utilizem o maior número de plataformas 

(Jenkins, 2006);  

• disponibilizar, através da Internet, programas e conteúdos; 

• explorar nichos de mercado, comercialmente atractivos para os anunciantes; 

• explorar as redes sociais (Rosário, 2008);  

• obter rendimentos directamente dos telespectadores; 

• vender conteúdos em formatos como o DVD ou o Blu-ray; 

• comercializar conteúdos online, utilizando as plataformas bidireccionais como o 

VOD e o pay-per-view, e 

• disponibilizar conteúdos exclusivos com valor acrescentado, destinados a nichos 

de mercado, 

(2) o impacto no futuro das operadoras nacionais de televisão de sinal aberto de um 

conjunto de factores, nomeadamente: 

• a notoriedade das marcas RTP, SIC e TVI; 

• o relacionamento com os telespectadores; 

• a experiência multicanal das operadoras nacionais de televisão; 

• o know-how na produção de conteúdos; 

• a diferenciação nas grelhas de programação; 

• o televisor como principal canal de distribuição de conteúdos das operadoras 

nacionais de televisão; 

• a dependência da publicidade tradicional (Gluck e Sales, 2008); 

• os novos formatos de publicidade enquadrados na nova lei da televisão (Reding, 

2008; Rimscha et al., 2008); 
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• o aproveitamento da segmentação do investimento publicitário nas novas 

plataformas digitais disponíveis (Gluck e Sales, 2008); 

• a criação de novos canais temáticos nacionais pagos; 

• a consolidação da utilização de novos equipamento de consumo (computador, 

telemóvel, entre outros) (Reding, 2008), e 

• a consolidação da utilização de novos serviços associados ao novo sistema de 

difusão de televisão (VOD, DVR, visualização de conteúdos a posteriori, entre 

outros). 

7.1.2 Pré-Teste do Questionário 

Foi efectuado um teste prévio do questionário a 5 pessoas seleccionadas com base no 

critério de serem profissionais numa operadora nacional de televisão. Em face das 

respostas obtidas não foi sentida a necessidade de se efectuarem alterações substanciais 

ao questionário testado. 

7.2 Amostragem 

Para o estudo foi seleccionada uma amostra não probabilística, por conveniência 

intencional, da qual fazem parte decisores de operadoras nacionais de televisão de sinal 

aberto, de empresas de distribuição, de agências de publicidade e de anunciantes. A 

dimensão da amostra é constituída por 32 pessoas. 

7.3 Recolha de Dados 

O questionário foi construído com recurso a uma ferramenta online e o link de acesso 

ao questionário foi enviado por e-mail, acompanhado por uma breve explicação dos 

objectivos do estudo. Os questionários foram auto-administrados tendo sido obtidas 26 

respostas, o que corresponde a uma taxa de resposta de 81,25%.     

8 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

A análise dos dados foi feita com recurso aos software SPSS 17 e Excel. A 

apresentação e a análise dos resultados está organizada nas mesmas quatro partes em 

que foi desenvolvido o questionário. A análise dos resultados constitui uma primeira 

leitura pormenorizada dos dados permitindo retirar as principais conclusões 

quantitativas do estudo.  

8.1 Conhecimento e Utilização da Televisão Digital Terrestre (TDT) 

O sucesso das novas plataformas digitais terrestres passa em grande parte, tal como 

foi referido ao longo da revisão bibliográfica, pela realização de uma forte campanha de 

comunicação sobre as vantagens e os benefícios associados à nova oferta digital, sendo 
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necessário integrar o consumidor no processo de conversão da televisão analógica em 

digital. Assim, a Parte I do questionário visou identificar o grau de conhecimento e de 

utilização da TDT, por parte da população portuguesa.  

Os inquiridos consideram que existe, de um modo geral, pouco conhecimento prévio 

da população portuguesa quer em relação ao switch off da televisão analógica, quer 

quanto aos comportamentos obrigatórios a adoptar futuramente com a implementação 

da TDT e também quanto às novas possibilidades de utilização associadas às 

tecnologias relacionadas com a TDT. Como se pode ver no Quadro 2, todas as médias 

são inferiores ao valor neutro da escala (3), o que traduz um baixo conhecimento em 

relação a todos os aspectos apresentados. 

Quadro 2 - Grau de Conhecimento Prévio da População Portuguesa em Relação à TDT 
(N = 26) 

 
(*) Avaliação com recurso a uma escala de 5 pontos de (1) = Total Desconhecimento a (5) = Muito 
Conhecimento. 

De acordo com os resultados obtidos, 61,5% dos inquiridos consideram que existe 

baixo conhecimento da população portuguesa em relação ao switch off da televisão 

analógica agendado para 2012, 73,1% dos inquiridos consideram que existe baixo 

conhecimento da população portuguesa em relação aos comportamentos obrigatórios a 

adoptar futuramente com a implementação da TDT e 65,4% dos inquiridos consideram 

que existe baixo conhecimento da população portuguesa em relação às novas 

possibilidades de utilização associadas às tecnologias relacionadas com a TDT 

(Apêndice C – Figura C1). No entanto, apesar de os inquiridos considerarem que existe 

pouco conhecimento prévio da população portuguesa em relação à nova oferta digital, 

julgam de elevada importância as diversas medidas de informação da população 

portuguesa que a ANACOM deve adoptar. Através do Quadro 3, é possível verificar 

que todas as médias são superiores ao valor neutro da escala (3), o que significa que 

todas as medidas a adoptar pela ANACOM são consideradas de elevada importância. 

Áreas de Conhecimento (*) Média Desvio Padrão

Ao switch off da televisão analógica, agendado para 2012. 2,58 1,03

Aos comportamentos obrigatórios a adoptar futuramente com a 
implementação da TDT (compra e instalação de um descodificador - set 
top box - ou a aquisição de um televisor digital).

2,42 1,06

Às novas possibilidades de utilização associadas às tecnologias relacionadas 
com a TDT, nomeadamente: a EPG - Electronic Program Guide, a 
retransmissão de conteúdos, o video-on-demand, o Life Pause TV, o DVR - 
gravador digital de vídeo, e os ecrãs múltiplos, entre outras.

2,23 1,07



 

28 
  

Quadro 3 - Grau de Importância das Medidas a Adoptar pela ANACOM (N = 26) 

 
(*) Avaliação com recurso a uma escala de 5 pontos de (1) = Nada Importante a (5) = Muito Importante. 

Deste modo, 88,5% dos inquiridos consideram de elevada importância informar a 

população portuguesa sobre o switch off da televisão analógica, 76,9% dos inquiridos 

consideram de elevada importância informar sobre os comportamentos obrigatórios a 

adoptar futuramente com a implementação da TDT e 57,7% dos inquiridos consideram 

de elevada importância informar sobre as potencialidades associadas ao novo sistema de 

difusão de televisão (Apêndice C – Figura C2). De acordo com os inquiridos, apesar de  

considerarem de extrema importância integrar o consumidor no processo de conversão 

da televisão analógica em  digital, o trabalho da ANACOM nesse processo tem sido 

pouco eficaz. Como se pode ver no Quadro 4, todas as médias são inferiores ao valor 

neutro da escala (3), o que significa que o trabalho da ANACOM é considerado pelos 

inquiridos como tendo uma baixa eficácia. 

Quadro 4 - Grau de Eficácia do Trabalho da ANACOM na Informação aos 
Consumidores (N = 26) 

 
(*) Avaliação com recurso a uma escala de 5 pontos de (1) = Nada Eficaz a (5) = Muito Eficaz. 

Assim, 73,1% dos inquiridos consideram pouco ou nada eficaz o trabalho da 

ANACOM na informação aos consumidores sobre o switch off da televisão analógica, 

76,9% dos inquiridos consideram pouco ou nada eficaz o trabalho da ANACOM na 

informação aos consumidores sobre os comportamentos obrigatórios a adoptar 

futuramente com a implementação da TDT e 80,8% dos inquiridos consideram pouco 

ou nada eficaz o trabalho da ANACOM na informação aos consumidores sobre as 

potencialidades associadas ao novo sistema de difusão de televisão (Apêndice C – 

Figura C3). Em grande parte devido ao desconhecimento das potencialidades associadas 

Medidas ANACOM (*) Média Desvio Padrão

Informar sobre o switch off da televisão analógica. 4,58 0,70

Informar sobre os comportamentos obrigatórios a adotar futuramente com a 
implementação da TDT.

4,31 0,84

Informar sobre as potencialidades associadas ao novo sistema de difusão 
de televisão.

3,81 0,90

Medidas ANACOM (*) Média Desvio Padrão

O switch off da televisão analógica. 2,23 0,82

Os comportamentos obrigatórios a adotar futuramente com a 
implementação da TDT.

2,08 0,74

As potencialidades associadas ao novo sistema de difusão de televisão. 1,85 0,73
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ao novo sistema de difusão de televisão, a quase totalidade dos inquiridos - 96,2% - 

consideram que, ao longo do ano de 2012, os telespectadores não irão fazer um uso 

maximizado das potencialidades e serviços que a TDT oferece. No entanto, como se 

pode ver através da Figura C4 do Apêndice C, a inércia e a pouca vontade de 

aprendizagem e de mudança, bem como a iliteracia e o baixo nível de instrução dos 

telespectadores são outros dos motivos que levam à fraca integração dos consumidores 

no processo de conversão da televisão analógica em digital. No entanto, os inquiridos 

consideram, quando questionados sobre o grau de aceitação dos consumidores em 

relação às novas potencialidades associadas ao novo sistema de difusão de televisão, 

que em termos médios existirá alguma aceitação por parte dos consumidores, 

nomeadamente no que diz respeito à utilização do DVR, à visualização de conteúdos a 

posteriori – timeshifting - e à utilização do VOD. Tal como se pode verificar no Quadro 

C1 do Apêndice C, os novos serviços associados que apresentam uma média superior ao 

valor neutro da escala (3) são os anteriormente referidos, o que significa que são aqueles 

que têm uma maior aceitação pelos consumidores. 

8.2 Consumo de Televisão 

As evoluções tecnológicas, as novas formas de consumo, a diversificação dos media 

e o aumento da oferta televisiva provocaram, como se demonstrou ao longo dos 

capítulos anteriores, a fragmentação das audiências televisivas. Assim sendo, a Parte II 

do estudo realizado pretendeu analisar, de acordo com a opinião dos especialistas 

inquiridos, como irá evoluir o consumo das várias plataformas de distribuição 

disponíveis (televisão, Internet, mobile TV, entre outras). Para tal, foi colocada uma 

questão sobre como irá evoluir o consumo do total de televisão, ao longo do ano de 

2012, sendo que 38,5% dos inquiridos pensam que se irá manter enquanto 42,3% 

pensam que o consumo irá aumentar. No entanto, quando questionados sobre a 

evolução comparativa do consumo dos canais generalistas e dos canais por subscrição 

as opiniões são mais homogéneas, uma vez que 65,4% dos inquiridos julgam que o 

consumo dos canais generalistas vai diminuir e também 65,4% dos inquiridos julgam 

que o consumo dos canais por subscrição vai aumentar. Por outro lado, 76,9% dos 

inquiridos é da opinião que o consumo de Internet vai aumentar em 2012, enquanto que 

53,8% dos inquiridos entende que o consumo de mobile TV se irá manter (Figura 4). 
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Figura 4 – Expectativa da Evolução do Consumo por Parte da População Portuguesa 
em 2012 (N = 26) 

De acordo com a maioria dos inquiridos - 65,4% - o aumento do consumo de canais 

por subscrição e a diminuição do consumo de canais generalistas vai fazer com que, no 

final de 2012, a quota de mercado do total dos canais por subscrição ultrapasse a quota 

de mercado dos canais generalistas resultando daí que, quando questionados sobre a 

continuação da fragmentação das audiências, 96,2% dos inquiridos pensa que a 

fragmentação das audiências vai continuar a verificar-se em Portugal nos próximos 3 

anos. No entanto, apesar das alterações de consumo e do aumento da oferta televisiva, 

96,2% dos inquiridos pensam que a transmissão de grandes eventos em directo nos 

canais generalistas, como os acontecimentos desportivos e os reality shows, vão 

continuar a registar os níveis de audiência que registam actualmente e 88,5% dos 

inquiridos são de opinião que a utilização das tecnologias relacionadas com a televisão 

digital (VOD, visualização de conteúdos a posteriori, entre outros) não vai ultrapassar 

nos próximos 3 anos o consumo de televisão em directo. 

8.3 Investimento Publicitário 

A fragmentação das audiências juntamente com a crise económica que o País e o 

mundo atravessam têm vindo a provocar quebras no investimento publicitário que 

inevitavelmente ameaçam a estabilidade do negócio das televisões. A Parte III do 

estudo realizado, tentou analisar o futuro do investimento publicitário e as possíveis 
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novas formas de financiamento das operadoras nacionais de televisão privadas de sinal 

aberto. 

De acordo com a totalidade dos inquiridos existe actualmente uma elevada 

dependência das operadoras nacionais de televisão de sinal aberto da publicidade 

tradicional. No entanto, de acordo com 61,5% dos inquiridos não existe, por parte das 

operadoras nacionais de televisão de sinal aberto, um aproveitamento da segmentação 

do investimento publicitário pelas novas plataformas digitais disponíveis, o que faz com 

que 92,3% dos inquiridos achem indispensável que as operadoras adoptem os novos 

formatos de publicidade (product placement, split-screen, publicidade interactiva, maior 

frequência de interrupção de programas, entre outros) enquadrados na nova lei da 

televisão. No entanto, 57,7% dos inquiridos é de opinião que existe actualmente uma 

resistência por parte das operadoras nacionais de televisão de sinal aberto em adoptar 

esses novos formatos de publicidade. 

A situação das operadoras nacionais de televisão privadas de sinal aberto pode ser 

considerada preocupante quando 61,5% dos inquiridos pensam que, nos próximos 3 

anos, se vai assistir em Portugal a uma transferência do investimento publicitário dos 

canais generalistas para as novas plataformas digitais e 69,2% dos inquiridos são de 

opinião que o investimento publicitário, tal como existe actualmente, não é suficiente 

para garantir a sobrevivência das operadoras nacionais de televisão privadas de sinal 

aberto. Deste modo, a quase totalidade dos inquiridos - 96,2% - acha que as operadoras 

nacionais de televisão de sinal aberto necessitam de encontrar novas formas de 

financiamento, diferentes da publicidade tradicional, tais como as seguintes: 

• desenvolver conteúdos complementares exclusivos que possam ser utilizados e 

comercializados pelas diferentes plataformas; 

• desenvolver conteúdos diferenciados e à medida do cliente para serem 

comercializados directamente; 

• explorar mais activamente o product placement, o soft sponsoring e o call tv; 

• utilizar o split-screen; 

• potenciar o aumento da exploração comercial dos canais temáticos que possuam; 

• comercializar conteúdos e serviços para canais estrangeiros, bem como realizar 

parcerias com outros mercados estrangeiros; 

• aproveitar as oportunidades na utilização cruzada de várias plataformas; 

• vender bilhetes para os eventos produzidos e associados aos programas de TV; 
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• explorar mais e melhor a integração das marcas dos anunciantes na associação 

aos grandes formatos televisivos - brand entertainment – nomeadamente nos 

grandes eventos televisivos, nos directos, nos talento shows e nos reality shows, 

entre outros, e 

• encontrar novas formas de publicidade legalmente previstas para além da 

publicidade tradicional e trabalhar a oferta de forma integrada de modo a 

garantir a sua total complementaridade. 

8.4 Avaliação do Futuro da Televisão 

A relevância do estudo apresentado, tal como já foi antes referido, prende-se 

fundamentalmente com a inexistência de informação sobre as expectativas quanto ao 

futuro da televisão em Portugal e com a necessidade de identificar possíveis riscos e de 

encontrar eventuais respostas para o futuro dos media. Assim, depois de obtidas 

algumas respostas em relação ao futuro do consumo de televisão e do investimento 

publicitário, a Parte IV e última deste estudo tem por objectivo analisar o grau de 

concordância dos inquiridos com um conjunto de medidas a adoptar no futuro por parte 

das operadoras nacionais de televisão de sinal aberto e ainda, analisar as suas 

percepções quanto aos potenciais impactos que uma série de aspectos terão no futuro 

dessas mesmas operadoras. De acordo com os inquiridos, as 5 medidas a adoptar no 

futuro por parte das operadoras nacionais de televisão de sinal aberto que apresentam 

um maior grau de concordância são: 

• adaptar os conteúdos televisivos a cada uma das plataformas disponíveis, em 

função das suas características; 

• desenvolver conteúdos transmedia que utilizem o maior número de plataformas;  

• explorar mais activamente o product placement – publicidade inserida dentro 

dos próprios programas; 

• comercializar conteúdos online, utilizando as plataformas bidireccionais como o 

video-on-demand e o pay-per-view, e 

• explorar nichos de mercado, comercialmente atractivos para os anunciantes. 

Tal como se pode verificar no Quadro C2 do Apêndice C, todas as medidas 

apresentadas nesta Parte IV do questionário registam um elevado grau de concordância 

por parte dos inquiridos, dado que todas elas apresentam uma média superior ao valor 

neutro da escala (3), sendo que as 5 medidas referidas anteriormente são aquelas que 

registam os valores mais elevados – superiores ou iguais a 4,42. 
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Finalmente, os inquiridos, quando questionados sobre o impacto que determinados 

aspectos terão no futuro próximo das operadoras nacionais de televisão de sinal aberto, 

indicam a dependência da publicidade tradicional como o único aspecto que terá um 

impacto negativo no futuro das operadoras. Pelo contrário, os principais aspectos que, 

de acordo com os inquiridos, terão um impacto positivo são: 

• o relacionamento com os telespectadores; 

• a notoriedade das marcas RTP, SIC e TVI; 

• os novos formatos de publicidade enquadrados na nova lei da televisão, e 

• o know-how na produção de conteúdos. 

Tal como se pode verificar no Quadro C3 do Apêndice C, quase todos os aspectos 

considerados apresentam uma média superior ao valor neutro da escala (3), com a 

excepção já citada da “dependência da publicidade tradicional”, o que significa que em 

termos globais os inquiridos prevêem que todos os aspectos considerados, salvo a 

excepção indicada, venham a ter um impacto positivo no futuro próximo das operadoras 

nacionais de televisão de sinal aberto. 

9 CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES E LIMITAÇÕES 

A televisão dos anos 50 do século passado era constituída por um único canal, com 

uma programação generalista de âmbito altamente pedagógico e formativo e em que, de 

um modo geral, não existiam grandes preocupações com os gostos dos consumidores, 

dado que as emissões eram recebidas num único aparelho e em conjunto por toda a 

família que as apreciava de forma passiva, uma vez que também não tinha outra 

alternativa à grelha de programação que lhe era oferecida pela RTP. As mudanças e a 

diversificação que ocorreram na oferta televisiva provocaram grandes alterações no 

consumo de televisão uma vez que, mais do que um leque muito alargado de canais e de 

serviços disponíveis, existe agora uma grande variedade de formas de recepção desde o 

receptor tradicional ao ecrã do telemóvel, passando pelo computador. Actualmente as 

operadoras de televisão têm como concorrentes, no que diz respeito ao tempo de 

consumo, não só outras operadoras como também a Internet, as plataformas móveis e as 

consolas de jogos. Por outro lado, o DVR e serviços como o VOD e o pay-per-view 

vieram alterar bastante as formas de consumo, deixando os telespectadores de estar 

sujeitos aos horários de transmissão dos programas. 

Todas estas alterações na experiência televisiva e no consumo de televisão fazem 

com que o investimento publicitário, tal como existe actualmente, não seja suficiente 
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para garantir a sobrevivência das operadoras nacionais de televisão de sinal aberto, 

sendo necessário encontrar novas formas de financiamento. Assim, é necessário que as 

operadoras nacionais façam um melhor aproveitamento do investimento publicitário 

explorando por um lado, os novos formatos de publicidade que estão agora enquadrados 

na nova lei e por outro, segmentando as campanhas pelas diversas plataformas de forma 

a alcançar todos os nichos de mercado comercialmente atractivos. Só assim se irá 

conseguir fazer face à fragmentação das audiências e às consequentes quebras no 

investimento publicitário. Além disso, as mudanças tecnológicas no universo dos media, 

só serão possíveis se existirem conteúdos que as materializem, o que determina que o 

know-how das televisões na produção de conteúdos será a grande arma para ultrapassar 

os desafios futuros, determinando que o foco na produção se deverá manter centrado na 

criatividade, na inovação e na modernidade dos conteúdos. Da mesma maneira que no 

passado foi equacionado o fim da rádio, do cinema e da imprensa escrita, hoje em dia 

também se questiona o fim da televisão sendo, no entanto, importante não esquecer que 

aquilo que o público pretende é entretenimento e informação, independentemente da 

forma como os recebe. Assim, da mesma forma que a rádio, o cinema e a imprensa 

persistiram e se adaptaram aos novos meios e aos novos tempos, a televisão também 

não vai deixar de existir independentemente de todos os avanços tecnológicos e das 

novas formas de consumo e de distribuição. Assim a televisão continua e continuará a 

ser o principal receptor de consumo, até porque os anunciantes, o governo e a população 

em geral precisam de uma televisão generalista e portanto a televisão não vai acabar. 

Neste contexto, os operadores de televisão vão continuar a entreter, a informar e a 

influenciar socialmente através da produção de conteúdos, independentemente da forma 

de distribuição e de consumo desses conteúdos por parte do público, sendo apenas 

fundamental retirar o foco do receptor tradicional e passá-lo para os conteúdos de forma 

moderna, criativa e inovadora. 

Acima de tudo é importante estar consciente de todas as ameaças futuras do mercado 

e saber aproveitá-las como oportunidades para se iniciarem as mudanças indispensáveis. 

Há 10 anos atrás, os conteúdos em português e a diversidade de canais faziam a 

diferença enquanto que hoje em dia e no futuro, devido à experiência multi screen 

(televisão, computador e telemóvel), o que vai fazer a diferença é a interactividade e a 

presença nas várias plataformas. Assim, é necessário valorizar os pontos fortes, 

aproveitar as oportunidades e estar atento às ameaças e para tal as operadoras nacionais 

de televisão de sinal aberto necessitam de: 
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• garantir a presença em todas as plataformas onde não só estão os consumidores 

como onde os anunciantes querem estar;  

• delinear estratégias de distribuição dos conteúdos nas várias plataformas 

disponíveis;  

• efectuar um melhor aproveitamento do investimento publicitário, segmentando 

as campanhas pelas diversas plataformas e desenvolvendo novos formatos de 

publicidade; 

• explorar a obtenção de rendimentos directamente dos consumidores, criando 

relações directas com estes em todas as plataformas de distribuição, 

beneficiando assim da interactividade existente com os novos equipamentos; 

• delinear estratégias de produção e de adaptação dos conteúdos às várias 

plataformas de acordo com as suas características, aproveitando o que cada 

plataforma tem de melhor; 

• produzir conteúdos específicos para nichos de mercado, comercialmente 

atractivos em determinadas plataformas, e   

• tirar partido das redes sociais. 

De resto, todas estas conclusões e recomendações estão implícitas na análise 

quantitativa, realizada com recurso a um questionário estruturado, que foi apresentada 

no Capítulo 8.  

Apesar das conclusões apresentadas serem potencialmente úteis para aqueles que se 

interessam pela temática estudada, convém salientar as limitações encontradas. A 

natureza da amostra, não probabilística e por conveniência, bem como a sua dimensão, 

apenas 26 respondentes em 32 inquiridos, impedem que sejam feitas generalizações 

para o universo, o que significa que os resultados obtidos têm validade apenas para a 

amostra extraída. Adicionalmente, o facto dos indivíduos pertencentes à amostra terem 

sido seleccionados pela autora deste trabalho, face ao método de amostragem utilizado, 

coloca uma forte restrição ao nível da validade da informação recolhida dado poder 

haver enviesamento dos dados. 

Finalmente, em termos de estudos futuros, seria interessante explorar com maior 

profundidade as alterações no comportamento dos telespectadores provocadas pela 

adopção e pelo uso de novas tecnologias associadas à era digital, uma vez que o 

presente trabalho se focou, na essência, no papel dos operadores nacionais de televisão 

de sinal aberto. 
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Apêndice A – TDT e Consumo de Televisão em Portugal e na Europa 

 

 
Quadro A1 – Datas de Lançamento da TDT e do Switch-Off Analógico em 25 Países da 
Europa, (Adaptado de DigiTAG, 2010 - The Digital Terrestrial Television Action 

Group) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País Data de Lançamento
Switch off Analógico

Completo

Reino Unido 1998 2012

Suécia 1999 Completo

Espanha 2000/ 2005 Completo

Finlândia 2001 Completo

Suíça 2001 Completo

Alemanha 2002 Completo

Bélgica 2002 Completo

Holanda 2003 Completo

Itália 2004 2012

França 2005 2011

República Checa 2005 2011

Dinamarca 2006 Completo

Estónia 2006 Completo

Áustria 2006 2011

Eslovénia 2006 Completo

Noruega 2007 Completo

Lituânia 2008 2012

Hungria 2008 2011

Ucrânia 2008 2014

Letónia 2009 Completo

Portugal 2009 2012

Croácia 2009 Completo

Polónia 2009 2013

Eslováquia 2009 2012

Irlanda 2011 2012



 

II 
  

Quadro A2 – Evolução Anual do Tempo Médio de Visionamento de Televisão por 
Pessoa em Minutos por Dia (com base em dados do European Audiovisual Observatory 

– Yearbook 2010, Vol. 2) 

 

 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2008/09

Áustria 153 152 156 157 154 149 148 145 -2,0%

Bélgica 
(Comunidade Francesa)

206 208 216 224 205 199 197 198 0,5%

Bélgica 
(Comunidade Flamenga)

161 161 170 178 166 170 164 160 -2,4%

Bulgária 205 212 199 198 217 217 210 221 5,2%

Suiça (Alemão) 141 141 148 147 146 139 141 145 2,8%

Suiça (Italiano) 177 175 178 175 180 173 185 188 1,6%

Suiça (Romanche) 167 168 173 171 170 163 167 161 -3,6%

República Checa 218 204 205 206 196 184 188 190 1,1%

Chipre 167 159 162 161 171 175 177 169 -4,5%

Alemanha 201 203 210 211 212 208 207 212 2,4%

Dinamarca 156 157 161 153 151 148 167 189 13,2%

Estónia 262 227 224 222 231 232 234 234 0,0%

Espanha 211 213 218 217 217 223 227 226 -0,4%

Finlândia 171 173 167 169 169 166 170 170 0,0%

França 200 202 204 206 204 207 204 205 0,5%

Reino Unido 214 223 222 219 216 218 225 225 0,0%

Grécia 224 233 244 245 252 248 252 264 4,8%

Croácia 266 256 248 263 6,0%

Hungria 256 261 271 265 263 259 260 265 1,9%

Irlanda 184 178 177 180 182 181 186 185 -0,5%

Itália 230 230 240 237 239 230 234 238 1,7%

Lituânia 197 206 213 199 192 202 203 206 1,5%

Letónia 199 204 210 204 206 202 213 223 4,7%

Antiga República 
Jugoslava da Macedónia

286

Holanda 172 187 192 195 197 186 184 184 0,0%

Noruega 147 154 156 155 148 145 165 174 5,5%

Polónia 231 235 236 241 240 241 232 240 3,4%

Portugal 185 207 214 212 210 210 215 209 -2,8%

Roménia 242 224 230 243 242 234 257 262 1,9%

Federação Russa 208 216 223 227 234 228 228 228 0,0%

Suécia 147 150 151 147 154 157 160 165 3,1%

Eslovénia 175 170 173 172 177 182 179 181 1,1%

Eslováquia 252 250 235 201 190 186 179 189 5,6%

Turquia 224 235 223 216 216 216 226 232 2,7%
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Figura A1 – Evolução Anual do Consumo do Total de Televisão em Portugal 
Continental em Milhares de Telespectadores (com base em dados do painel da 
Marktest) 

 

 

Figura A2 – Evolução Semestral, Expresso em Percentagem (%), dos Lares em 
Portugal Continental com 4 Canais e com Televisão por Subscrição (com base em dados 
semestrais do Establisment Survey da Marktest) 
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Figura A3 – Perfil do Telespectador em Share Médio, Expresso em Percentagem (%), 
de Portugal Continental no 1º Semestre de 2011 (com base em dados do painel da 
Marktest) 
 

 

Figura A4 – Quota de Mercado, Expressa em Percentagem (%), dos Vários Canais em 
Portugal Continental no 1º Semestre de 2011 por Período Horário (com base em dados 
do painel da Marktest) 
 

 

 

 

2
2
,6

2
2

,1

2
3 2
6

1
9

,5

2
0

,3

1
8
,2 2

9
,7

9
,1

1
0

,8 1
6

,9

1
6

,6 2
1 2
8

,7 3
6

,3

3
7

,4

1
9

,6

2
1

,4

2
1

,1

2
2

,2

2
6

,1

2
5

,2

4,5 4,8 4,2
3,9

5,1 4,8
4,5

3,9

7,7 4,2

4,6 5,6
4,6

4,1

2,9 2,7

3,1
4,8 4,9 4,7

4,8 5

2
3

,6

2
0

,4 2
6

,1

2
3
,6

1
9

,6

2
3

,6

2
2
,3

2
6

,4

2
4

,8

2
5
,8 2

4
,5

2
2

,1 2
5
,3 2

3
,4 1
9

,3 2
4

,7

1
9
,2 2

4
,9

2
5

,5

2
4

,1 2
5

,3

2
2

,9

2
6

,4

2
3

2
9

2
7

,2

1
8

,9 2
2

,4

2
9

,8

2
9
,2

2
6

,7

2
8 2
2

,5

2
5
,2

2
7

,6 2
6 2
8

,5 2
6
,8

2
3
,4

2
1 2

9
,1

2
5

,7

2
9
,9

2
6

,5

2
0
,4

2
6

,9 1
5
,3

1
7

,4

3
2

,8 2
6
,1

2
2

,4

9
,3

2
5

,5

2
6

,6

2
8

,4

2
7

,5 2
0
,1

1
6

,1 1
2

,3 7
,8

3
1

,5 2
5

,2 1
7

,1

2
0

,1 1
2

,5

1
7

,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
U

n
iv

e
rs

o

M
a
s
c
u

li
n

o

F
e
m

in
in

o

D
. 
C

a
s
a

C
la

s
s
e
 A

/B

C
la

s
s
e
 C

1

C
la

s
s
e
 C

2

C
la

s
s
e
 D

Id
a
d

e
 4

/1
4

Id
a
d

e
 1

5
/2

4

Id
a
d

e
 2

5
/3

4

Id
a
d

e
 3

5
/4

4

Id
a
d

e
 4

5
/5

4

Id
a
d

e
 5

5
/6

4

Id
a
d

e
 6

5
/7

4

Id
a
d

e
 +

7
5

G
ra

n
d

e
 L

is
b

o
a

G
ra

n
d

e
 P

o
rt

o

L
it

o
ra

l 
N

o
rt

e

L
it

o
ra

l 
C

e
n

tr
o

In
te

ri
o

r

S
u

l

RTP1 RTP2 SIC TVI TTemáticos Video/Sat

29,6
24,3 20,2

13,3
22,6

5,8

3,8

5,3

4,5

20,3

24
25,3

23,1

23,6

25,4
23 30,5

24,4

26,4

16,7
21,8

17,9

30,8

20,4

3,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

08:00 - 14:00 14:00 - 20:00 20:00 - 24:00 24:00 - 02:30 Total Dia

RTP1 RTP2 SIC TVI Ttemáticos Video /Sat



 

V 
  

Apêndice B - Questionário Estruturado 

PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO – ISEG  

A NOVA EXPERIÊNCIA TELEVISIVA EM PORTUGAL: ATITUDES E 

EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AO FUTURO DOS MEDIA 

 

Parte I – Conhecimento e Utilização da Televisão Digital Terrestre (TDT) 

1. Como avalia o grau de conhecimento prévio da população portuguesa em 

relação: 

(1 – Total Desconhecimento; 2 – Pouco Conhecimento; 3 – Algum Conhecimento; 4 

– Bastante Conhecimento, ou 5 – Muito Conhecimento) 

  1 2 3 4 5 

1 Ao switch off da televisão analógica, agendado para 2012.      

2 Aos comportamentos obrigatórios a adoptar futuramente com a 

implementação da TDT (compra e instalação de um descodificador 

- set top box - ou a aquisição de um televisor digital). 

     

 

3 Às novas possibilidades de utilização associadas às tecnologias 

relacionadas com a TDT, nomeadamente: a EPG - Electronic 

Program Guide, a retransmissão de conteúdos, o video-on-demand, 

o Life Pause TV, o DVR - gravador digital de vídeo, e os ecrãs 

múltiplos, entre outras. 

   

 

 

 

 

2. Qual o grau de importância de cada uma das seguintes medidas de informação 

da população portuguesa a adoptar pela ANACOM - Autoridade Nacional de 

Comunicações - em representação do governo português: 

(1 – Nada Importante; 2 – Pouco Importante; 3 – Importante; 4 - Bastante 

Importante, ou 5 – Muito Importante) 

  1 2 3 4 5 

1 Informar sobre o switch off da televisão analógica.      

2 Informar sobre os comportamentos obrigatórios a adotar 

futuramente com a implementação da TDT. 

     

3 Informar sobre as potencialidades associadas ao novo sistema de 

difusão de televisão. 
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3. Como avalia a eficácia do trabalho da ANACOM na informação aos 

consumidores sobre: 

Notas: Eficácia - medida da relação entre os resultados obtidos e os objectivos 

pretendidos. Eficaz - o que atinge um dado objectivo, o que produz o efeito 

esperado. 

(1 – Nada Eficaz; 2 – Pouco Eficaz; 3 – Eficaz; 4 – Bastante Eficaz, ou 5 – Muito 

Eficaz) 

  1 2 3 4 5 

1 O switch off da televisão analógica.      

2 Os comportamentos obrigatórios a adotar futuramente com a 

implementação da TDT. 

     

3 As potencialidades associadas ao novo sistema de difusão de 

televisão. 

   

 

 

 

 

4. Na sua opinião, irão os telespectadores fazer, ao longo do ano de 2012, um uso 

maximizado das potencialidades e serviços que a TDT oferece? 

Sim  

Não  

Se a sua resposta for “Sim” passe, por favor para a pergunta 6. 

5. Porque é que acha que os telespectadores não vão fazer um uso maximizado das 

potencialidades e serviços que a TDT oferece? 

(Indique apenas uma das opções apresentadas) 

1 Iliteracia e baixo nível de instrução.  

2 Inércia e pouca vontade de aprendizagem e de mudança.  

3 Desconhecimento das potencialidades associadas ao novo sistema de difusão de 

televisão. 

 

4 Outra  

6. Globalmente, ao longo do ano de 2012 e após a implementação da TDT, qual 

será o grau de aceitação dos consumidores a cada um dos seguintes serviços: 

(1 – Nenhuma Aceitação; 2 - Pouca Aceitação; 3 – Alguma Aceitação; 4 – Bastante 

Aceitação, ou 5 – Muita Aceitação) 

  1 2 3 4 5 

1 Utilização de forma simultânea de várias plataformas (a multitarefa      
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com, por exemplo, televisão e internet). 

2 Utilização de video on demand.      

3 Utilização do gravador digital de vídeo (DVR – Digital Video 

Recorder). 

     

4 Visualização de conteúdos a posteriori (timeshifting).      

5 Utilização das ligações do televisor a outros equipamentos da rede 

doméstica (computador, telemóvel, ou outro). 

     

 

Parte II – Consumo de Televisão 

7. Na sua opinião o que irá acontecer em 2012 ao consumo, por parte da população 

portuguesa, de:  

(1 – Diminuir; 2 – Manter, ou 3 – Aumentar) 

  1 2 3 

1 Total de Televisão.    

2 Total dos canais generalistas (RTP1, RTP2, SIC e TVI).    

3 Total dos canais por subscrição.    

4 Internet.    

5 Mobile TV.    

8. Actualmente, a quota de mercado anual do total dos canais por subscrição não 

ultrapassa a quota de mercado de nenhum dos 3 canais generalistas (RTP1, SIC e 

TVI). Pensa que tal poderá acontecer no final de 2012? 

Sim  

Não  

9. Na sua opinião, Portugal vai continuar a assistir nos próximos 3 anos, ou seja até 

ao fim de 2014, a uma fragmentação das audiências televisivas? 

Sim  

Não  

10. Na sua opinião, a transmissão de grandes eventos em directo nos canais 

generalistas (como os eventos desportivos e os reality shows) vão continuar a 

registar os níveis de audiência que registam actualmente? 

Sim  

Não  
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11. Na sua opinião, a utilização das tecnologias relacionadas com a televisão digital 

(o video-on-demand, a visualização de conteúdos a posteriori, entre outros) vai 

ultrapassar nos próximos três anos o consumo de televisão em directo? 

Sim  

Não  

 

Parte III – Investimento Publicitário 

12. Na sua opinião, existe actualmente uma elevada dependência das operadoras 

nacionais de televisão de sinal aberto da publicidade tradicional? 

Sim  

Não  

13. Na sua opinião, existe actualmente um aproveitamento, por parte das operadoras 

nacionais de televisão de sinal aberto, da segmentação do investimento publicitário 

pelas novas plataformas digitais disponíveis? 

Sim  

Não  

14. Na sua opinião, é indispensável que as operadoras nacionais de televisão de sinal 

aberto adoptem os novos formatos de publicidade (product placement, split-screen, 

publicidade interactiva, maior frequência de interrupção de programas, entre outros), 

enquadrados na nova lei da televisão? 

Sim  

Não  

15. Na sua opinião, existe actualmente uma resistência, por parte das operadoras 

nacionais de televisão de sinal aberto, aos novos formatos de publicidade (product 

placement, split-screen, publicidade interactiva, maior frequência de interrupção de 

programas, entre outros), enquadrados na nova lei da televisão? 

Sim  

Não  

16. Na sua opinião, Portugal vai assistir nos próximos 3 anos a uma transferência do 

investimento publicitário nos canais generalistas para as novas plataformas digitais? 

Sim  

Não  



 

IX 
  

17. Na sua opinião, o investimento publicitário, tal como existe actualmente, é 

suficiente para garantir a sobrevivência das operadoras nacionais de televisão 

privadas de sinal aberto?      

Sim  

Não  

18. Na sua opinião, as operadoras nacionais de televisão privadas de sinal aberto 

necessitam de encontrar novas formas de financiamento diferentes da publicidade 

tradicional? 

Sim  

Não  

Se a sua resposta for “Não” passe, por favor, para a pergunta 20. 

19. Na sua opinião, quais poderão ser as novas formas de financiamento das 

operadoras nacionais de televisão privadas de sinal aberto? 

 

Parte IV – Avaliação do Futuro da Televisão 

20. Indique o seu grau de concordância relativamente às seguintes medidas a 

adoptar, no futuro, por parte das operadoras nacionais de televisão de sinal aberto: 

(1 – Discordo Totalmente; 2 – Discordo; 3 – Irrelevante ou Neutro; 4 –Concordo, ou  

5 – Concordo Totalmente) 

  1 2 3 4 5 

1 Explorar mais activamente o product placement – publicidade 

inserida dentro dos próprios programas. 

     

2 Interromper os programas com maior frequência para a inserção 

de publicidade. 

     

3 Utilização do split-screen – ecrã partilhado com programa e 

publicidade. 

     

4 Explorar a publicidade interactiva, permitindo ao consumidor 

comunicar com a marca através das funcionalidades do comando 

de televisão. 

     

5 Explorar mais activamente os patrocínios exclusivos de 

programas. 

     

6 Adaptar os conteúdos televisivos a cada uma das plataformas 

disponíveis, em função das suas características. 
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7 Desenvolver conteúdos transmedia que utilizem o maior número 

de plataformas. 

     

8 Disponibilizar através da Internet programas e conteúdos.      

9 Explorar nichos de mercado, comercialmente atractivos para os 

anunciantes. 

     

10 Explorar as redes sociais.      

11  Obter rendimentos directamente dos telespectadores.      

12 Vender conteúdos em formatos como o DVD ou o Blu-ray.      

13 Comercializar conteúdos online, utilizando as plataformas 

bidireccionais como o video-on-demand e o pay-per-view. 

     

14 Disponibilizar conteúdos exclusivos com valor acrescentado, 

destinados a nichos de mercado. 

     

 

21. Globalmente que impacto terão os seguintes aspectos no futuro próximo das 

operadoras nacionais de televisão de sinal aberto: 

Nota: Notoriedade - Grau de conhecimento da marca.  

(1 – Forte Impacto Negativo; 2 – Impacto Negativo; 3 – Irrelevante ou Neutro; 4 – 

Impacto Positivo, e 5 – Forte Impacto Positivo) 

  1 2 3 4 5 

1 Notoriedade das marcas RTP, SIC e TVI.      

2 Relacionamento com os telespectadores.      

3 Experiência multicanal das operadoras nacionais de televisão.      

4 Know-how na produção de conteúdos.      

5 Diferenciação nas grelhas de programação.      

6 Televisor como principal canal de distribuição de conteúdos das 

operadoras nacionais de televisão. 

     

7 Dependência da publicidade tradicional      

8 Novos formatos de publicidade enquadrados na nova lei da 

televisão. 

     

9 Aproveitamento da segmentação do investimento publicitário nas 

novas plataformas digitais disponíveis. 

     

 

10 Criação de novos canais temáticos pagos nacionais.      

11 Consolidação da utilização de novos equipamento de consumo      
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(computador, telemóvel, entre outros). 

12 Consolidação da utilização de novos serviços associados ao novo 

sistema de difusão de televisão (video-on-demand, DVR – 

gravador digital de vídeo, visualização de conteúdos a posteriori, 

entre outros). 

     

Por favor verifique se respondeu a todas as questões. 

Muito obrigada pela sua participação. 

Se considerar que há informações importantes sobre possíveis riscos e, ou soluções para 

o futuro dos media em Portugal que não foram abordadas neste questionário, ou se 

pretender explicar algumas das suas respostas, agradeço que utilize, para tal, o espaço 

que se segue. 

 

 

 

Apêndice C - Resultados do Estudo Quantitativo 

 

 

Figura C1 – Grau de Conhecimento Prévio da População Portuguesa em Relação à 
TDT (N = 26) 

Na análise dos dados referentes ao grau de conhecimento por parte da população 

portuguesa da TDT – Figura C1 - decidiu-se recodificar as variáveis em apenas três 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ao switch off da televisão analógica, agendado para 
2012.

Aos comportamentos obrigatórios a adoptar 
futuramente com a implementação da TDT 

Às novas possibilidades de utilização associadas às 
tecnologias relacionadas com a TDT.

61,5

73,1

65,4

26,9

15,4

23,1

11,5

11,5

11,5

Baixo Conhecimento Algum Conhecimento Elevado Conhecimento
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escalões: (1) Baixo Conhecimento (que inclui as codificações originais 1 = Total 

Desconhecimento e 2 = Pouco Conhecimento), (2) Algum Conhecimento e (3) Elevado 

Conhecimento (que inclui as codificações originais 4 = Bastante Conhecimento e 5 = 

Muito Conhecimento). 

 

 

Figura C2 – Grau de Importância das Medidas a Adoptar pela ANACOM (N = 26) 

Na análise dos dados referentes ao grau de importância das medidas de informação 

da população portuguesa a adoptar pela ANACOM – Figura C2 - decidiu-se recodificar 

as variáveis em apenas três escalões: (1) Baixa Importância (que inclui as codificações 

originais 1 = Nada Importante e 2 = Pouco Importante), (2) Importante e (3) Elevada 

Importância (que inclui as codificações originais 4 = Bastante Importante e 5 = Muito 

Importante). 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Informar sobre o switch off da televisão analógica.

Informar sobre os comportamentos obrigatórios a 
adotar futuramente com a implementação da TDT.

Informar sobre as potencialidades associadas ao novo 
sistema de difusão de televisão.

11,5

23,1

38,5

88,5

76,9

57,7

Baixa Importância Importante Elevada Importância
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Figura C3 – Grau de Eficácia do Trabalho da ANACOM na Informação aos 
Consumidores (N = 26) 

Na análise dos dados referentes à eficácia do trabalho da ANACOM na informação 

dos consumidores – Figura C3 - decidiu-se recodificar as variáveis em apenas três 

escalões: (1) Baixa Eficácia (que inclui as codificações originais 1 = Nada Eficaz e 2 = 

Pouco Eficaz), (2) Eficaz e (3) Elevada Eficácia (que inclui as codificações originais 4 = 

Bastante Eficaz e 5 = Muito Eficaz). 

 

 

Figura C4 – Principais Razões para o Fraco Uso das Potencialidades e Serviços da 
TDT (N = 25) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

O switch off da televisão analógica.

Os comportamentos obrigatórios a adotar futuramente 
com a implementação da TDT.

As potencialidades associadas ao novo sistema de 
difusão de televisão.

73,1

76,9

80,8

23,1

19,2

19,2

Baixa Eficácia Eficaz Elevada Eficácia

12,0%

20,0%

64,0%

4,0%

Iliteracia e baixo nível de instrução.
Inércia e pouca vontade de aprendizagem e de mudança.
Desconhecimento das potencialidades associadas ao novo sistema de difusão de televisão.
Outro.
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Quadro C1 – Grau de Aceitação dos Consumidores, ao Longo do Ano de 2012, das 
Novas Potencialidades Associadas ao Novo Sistema de Difusão de Televisão (N = 26) 

 
(*) Avaliação com recurso a uma escala de 5 pontos de (1) = Nenhuma Aceitação a (5) = Muita 
Aceitação. 

Quadro C2 – Grau de Concordância com as Medidas a Adoptar, no Futuro, por Parte 
das Operadoras Nacionais de Televisão de Sinal Aberto (N = 26) 

 
(*) Avaliação com recurso a uma escala de 5 pontos de (1) = Discordo Totalmente a (5) = Concordo 
Totalmente. 

Serviços (*) Média Desvio Padrão

Utilização do gravador digital de vídeo (DVR – Digital Video Recorder). 3,35 0,80

Visualização de conteúdos a posteriori (timeshifting). 3,15 0,88

Utilização de vídeo on demand. 3,00 0,75

Utilização de forma simultânea de várias plataformas (a multitarefa com, por 
exemplo, televisão e internet).

2,81 0,69

Utilização das ligações do televisor a outros equipamentos da rede 
doméstica (computador, telemóvel, ou outro).

2,50 0,76

Medidas a Adoptar (*) Média Desvio Padrão

Adaptar os conteúdos televisivos a cada uma das plataformas 
disponíveis, em função das suas características.

4,58 0,58

Desenvolver conteúdos transmedia que utilizem o maior número de 
plataformas.

4,58 0,50

Explorar mais activamente o product placement - publicidade inserida 
dentro dos próprios programas.

4,46 0,58

Comercializar conteúdos online, utilizando as plataformas bidireccionais 
como o vídeo-on-demand e o pay-per-view.

4,42 0,70

Explorar nichos de mercado, comercialmente atractivos para os 
anunciantes.

4,42 0,64

Disponibilizar conteúdos exclusivos com valor acrescentado, destinados 
a nichos de mercado.

4,38 0,94

Explorar as redes sociais. 4,31 0,68

Explorar mais activamente os patrocínios exclusivos de programas. 4,23 0,91

Disponibilizar através da Internet programas e conteúdos. 4,19 0,75

Explorar a publicidade interactiva, permitindo ao consumidor comunicar 
com a marca através das funcionalidades do comando de televisão.

4,15 0,73

Utilização do split-screen – ecrã partilhado com programa e publicidade. 3,81 1,13

Vender conteúdos em formatos como o DVD ou o Blu-ray. 3,62 1,13

Obter rendimentos directamente dos telespectadores. 3,46 1,36

Interromper os programas com maior frequência para a inserção de 
publicidade.

3,15 1,26
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Quadro C3 – Impacto no Futuro Próximo das Operadoras Nacionais de Televisão de 
Sinal Aberto (N = 26) 

 
(*) Avaliação com recurso a uma escala de 5 pontos de (1) = Forte Impacto Negativo a (5) = Forte 
Impacto Positivo. 

 

 

Impactos Futuros (*) Média Desvio Padrão

Relacionamento com os telespectadores. 4,38 0,57

Notoriedade das marcas RTP, SIC e TVI. 4,23 0,65

Novos formatos de publicidade enquadrados na nova lei da televisão. 4,23 0,43

Know-how na produção de conteúdos. 4,19 0,69

Aproveitamento da segmentação do investimento publicitário nas novas 
plataformas digitais disponíveis.

4,08 0,89

Criação de novos canais temáticos pagos nacionais. 4,08 0,98

Experiência multicanal das operadoras nacionais de televisão. 4,04 0,87

Diferenciação nas grelhas de programação. 3,96 1,11

Televisor como principal canal de distribuição de conteúdos das 
operadoras nacionais de televisão.

3,92 0,89

Consolidação da utilização de novos serviços associados ao novo sistema 
de difusão de televisão (video-on-demand, DVR - gravador digital de 
vídeo, visualização de conteúdos a posteriori, entre outros).

3,77 0,71

Consolidação da utilização de novos equipamento de consumo 
(computador, telemóvel, entre outros).

3,65 0,89

Dependência da publicidade tradicional. 2,92 1,20


