CAPÍTULO 4 - O DESENVOLVIMENTO DA TDT NOS PAÍSES DA UNIÃO
EUROPEIA

A partir de uma recomendação da União Europeia para que os sinais
analógicos fossem desligados em 2012, criou-se uma grande distorção no mercado
doméstico dos Estados membros, gerando situações muito difusas. Países da Europa do
leste, como a Polónia, têm demonstrado muitas dificuldades na transição do analógico
para o digital, não apenas devido à falta de entendimento político sobre o assunto, mas
também por questões sociais. Também países menores da europa ocidental, como a
Grécia, Irlanda e Portugal não são um caso de sucesso na migração (Iosifidis, 2011). A
Europa, definitivamente, não apresenta um mercado linear de TV digital, no entanto
está sujeita a um mesmo processo devido a questões relacionadas ao comércio
internacional, como vimos anteriormente, o que levou ao estabelecimento da tecnologia
DVB como forma de garantir um mercado protegido para as empresas europeias.
Estudar a televisão na Europa, país por país, é deparar com contextos culturais e
económicos muito distintos, o que, por vezes dificulta até mesmo a obtenção de
informação. Além disso, por ser o mercado televisivo algo volátil, sobretudo nesta fase
de mudanças do analógico para o digital, uma análise detalhada significa uma fotografia
do momento, que pode ser facilmente alterada. Apesar disto, procuramos perceber os
países-membros da União Europeia dentro do seus respetivos contextos de
desenvolvimento do mercado das telecomunicações, o que nos faz entender melhor os
cenários domésticos estruturais e não apenas o que pode ser efémero. Buscamos, então,
esclarecer como operam os países da EU no setor televisivo e como estão a construir a
suas respetivas redes digitais de telecomunicações. Para obter dados quantitativos,
relativamente ao número de canais disponíveis na TDT de cada país, recorremos não
apenas a publicações e relatórios oficiais, mas também entrevistamos diversos
investigadores, via email80. Este capítulo, portanto, faz um mapeamento da introdução
da TV digital terrestre na Europa, relata como são os mercados, aborda a questão da
concorrência com plataformas não terrestres e busca, assim, perceber quais são as
características europeias da TV digital em 26 países da UE. Portugal será analisado nos
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Foram entrevistados 20 especialistas, de diversos países. São eles: Adam Kupiec, Andrej Skolkay,
Emiliano Treré, Eva K. Törnqvist, Jüri Pihel, Kenneth Murphy, Kristien Boels, Krisztina Rozgonyi,
Liliana Andrei, Malte Ressin, Mijke Solot, Nicolas Nicoli, Petr Zeman, Petri Vuorimaa, Regina
Bernhaupt, Roberto Suarez, Stylianos Papathanassopoulos, T. Uffe Johansen, Tomaz Turk e Zoran Spari.
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capítulos posteriores, nomeadamente nos capítulos 5, 6, 7 e 8, por ser o objeto principal
de investigação desta tese.

4.1 - Reino Unido, Suécia e Espanha: Os pioneiros

4.1.1 - Reino Unido

O Reino Unido foi o primeiro país do mundo a disponibilizar a televisão digital
terrestre. O início efetivo do processo de implementação da TDT ocorreu em 1995, a
partir da publicação do Livro Branco “Digital Terrestrial Broadcasting: The
Government’s Proposals”, que previa a existência de seis multiplexes (Starks, 2007).
As emissões da TDT começaram em 1998. O Reino Unido havia decidido que
a TDT teria canais livres e canais pagos. No caso da TV free-to-air, além dos canais que
os telespectadores já recebiam na TV analógica, a TV digital aberta trouxe mais um
canal da ITV, chamado ITV2, e mais quatro canais da BBC: BBC News 24, BBC
Choice (um complemento aos conteúdos dos canais BBC1 e BBC2), BBC Parliament e
BBC Knowledge. No caso da TDT por subscrição, houve um concurso público e um
consórcio formado pela Carlton Communications e pelo Granada Group foi o
vencedor81. Esse consórcio iniciou as suas transmissões em Novembro de 1998, com o
nome de OnDigital, oferecendo um pacote com 12 canais cobrando uma mensalidade de
9,99 libras. No entanto, quem planeou a TDT paga no Reino Unido não levou em conta
a força da concorrência noutras plataformas por subscrição, como o satélite, cujo líder
no mercado de TV por assinatura era a empresa BSkyB82 que, por 11,99 libras ao mês,
oferecia um pacote com 40 canais (Denicoli, 2011).
Segundo Goodwin (2005), a OnDigital acreditava que o número de canais não
era o essencial na escolha do telespectador, mas sim a qualidade. Mas, além de oferecer
menos canais por quase a mesma quantia da concorrente, a OnDigital enfrentou
problemas técnicos que não previa, devido à má receção do sinal terrestre em alguns
pontos. Os executivos da OnDigital/ITV pretendiam iniciar as transmissões com 70%
de

cobertura,

mas

conseguiram

apenas

40%.

Aproximadamente

30%

dos

81

O concorrente derrotado no processo de licitação foi a DTN, empresa norte-americana, subsidiária da
International Cable Tel, que operava no Reino Unido por meio da empresa de TV por cabo NTL.
82
A BSkyB resultou de um processo de fusão, ocorrido em 1990, entra a Sky, de Rupert Murdock, e a
British Satellite Broadcasting (BSB).
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telespectadores devolveram os descodificadores porque não recebiam o sinal. Isso levou
a empresa a perder aceitação no mercado.
Em 2001, a OnDigital mudou o nome para ITV Digital, na tentativa de
reposicionar-se e melhorar a sua imagem perante os telespectadores. Mas os esforços e
o dinheiro gasto numa grande campanha publicitária foram em vão. Já a BSkyB
conseguiu crescer e dominou o mercado, pois, em 2001, quando encerrou os serviços
analógicos, conseguiu manter os seus clientes na plataforma digital via satélite e
angariar novos.
Em 2002, a OnDigital/ITV decretou falência e o Reino Unido teve que
repensar a sua estratégia relativa à TV digital terrestre. A tecnologia de transmissão
precisou de ser reconfigurada, para evitar os erros do passado na receção do sinal. Em
julho de 2002, as licenças para a operação dos multiplexes vagos com a falência da
ONdigital/ITV foram entregues a um consórcio liderado pela BBC, com participação da
Crown-Castle. Em outubro de 2002, o grupo lançou o Freeview, uma plataforma
gratuita, com 28 canais, entre os quais canais de compras, viagens, notícias,
documentários, programação infantil, rádio, além de três canais da BSkyB. As
mudanças foram bem aceites e, em apenas quatro meses após o lançamento da
Freeview, foram vendidos mais de meio milhão de descodificadores (Goodwin, 2005).
Para Given & Norris (2010), o Freeview foi a estratégia de sobrevivência da
TV livre no Reino Unido na era digital, financiada em grande parte pelo dinheiro
público proveniente da taxa paga pelos cidadãos para manter a BBC.
O serviço Freeview na TDT disponibiliza cerca de 50 canais e mais de 20
estações de rádio83. É o serviço que oferece mais canais free-to-air. A TDT no Reino
Unido possui uma cobertura que alcança 98,5% da população (Lancaster & Kwon,
2010).
Os canais nacionais, free-to-air, oferecidos através da TDT no Reino Unido
84

são :
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Dados disponíveis em www.freeview.co.uk/. Acedido em 6 de fevereiro de 2012.
Não fazem parte das listas de canais apresentados neste capítulo os canais transmitidos em simulcast
HD e canais exibidos em time-shifted, Além disso, como objetivamos encontrar parâmetros para
comparar a oferta televisiva ao modelo português, e como Portugal possui apenas canais nacionais na
TDT e não possui um sistema de TDT paga, também não incluímos na listagem canais regionais e locais e
canais disponíveis em plataformas digitais terrestres por subscrição.
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Tabela 17: Canais free-to-air no Reino Unido.

Canal

Género

Público/Privado

5 Star

Entretenimento

Privado

5 USA

Filmes

Privado

Al Jazeera

Notícias

Privado

Bid TV

Compras

Privado

Channel 5

Entretenimento

Privado

C iTV

Infantil

Privado

Community Channel

Cultural/Educacional

Privado

Criate and Craft

Compras

Privado

Dave

Entretenimento

Privado

Day Star

Religioso

Privado

Ideal World

Compras

Privado

ITV 1

Generalista

Privado

ITV 2

Entretenimento

Privado

ITV 3

Ficção

Privado

ITV 4

Entretenimento

Privado

More 4

Cultural/Educacional

Privado

Price Drop TV

Compras

Privado

Quest

Entretenimento

Privado

QVC Beauty

Compras

Privado

QVC

Compras

Privado

Russia Today

Notícias

Privado

Sky News

Notícias

Privado

Sky Text

Teletexto

Privado

Generalista (em
Tele G

gaélico)

Privado

Tele Text Holidays

Compras

Privado

Viva

Música

Privado

Yesterday

Documentários

Privado

The Big Deal

Compras

Privado
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Pick TV

Entretenimento

Privado

Challenge

Jogos/Lotaria/Apostas

Privado

BBC1

Generalista

Público

BBC2

Generalista

Público

BBC Parliament

Canal do Parlamento

Público

Cbeebies

Infantil

Público

BBC Red Button

Interativo

Público

BBC News 24

Notícias

Público

BBC HD

Generalista

Público

BBC3

Generalista

Público

BBC 4

Cultural/Educacional

Público

CBBC

Infantil

Público

Channel 4

Generalista

Público

E4

Entretenimento

Público

Film

Filmes

Público

Channel 4 + 1

Canal do Tempo

Público

More 4

Cultural/Educacional

Público

4 Music

Música

Público

E4 + 1

Canal do Tempo

Público

4.1.1.1 - O canal interativo BBC Red Buttom85

Entre os canais oferecidos pela Freeview da TDT, cabe destacar o BBC Red
Button, que conseguiu estabelecer um modelo pioneiro, economicamente viável e com
grande aceitação por parte do público. O serviço é disponibilizado não apenas na TV
aberta, mas também nas plataformas pagas. O MAVISE - Banco de Dados de
Companhias de TV e Canais Televisivos da União Europeia e dos Países Candidatos,
mantido pelo Observatório Audiovisual Europeu, descreve o BBC Red Button como um
canal que oferece durante todo o dia notícias atualizadas minuto a minuto, informações
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As informações deste subcapítulo constam do artigo "A Interatividade na TV digital terrestre: uma
análise pragmática a partir do canal BBC Red Button" (Denicoli, Tourinho & Sousa, 2011), publicado no
âmbito deste doutoramento, no 7º Congresso do Sopcom.
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sobre clima, entretenimento e demais conteúdos, para todas as audiências da televisão
digital, através do botão vermelho do telecomando (Mavise, 2011).
Hoje podemos observar que a entrada da BBC de forma direta e ativa na TDT
britânica surtiu um efeito diferenciado dentro da União Europeia, tornando o Reino
Unido um país modelo em termos de canais oferecidos e em relação ao sistema de TV
interativa free-to-air, devido ao lançamento e aperfeiçoamento do BBC Red Button. Ele
veio substituir o canal Ceefax, que era o serviço de teletexto da BBC na TV analógica.
Diferente dos canais da TV linear, o Red Button funciona como uma grelha de
ofertas televisivas. Foi lançado inicialmente em 1999 com o nome BBC Text, e em 2001
passou a ser chamado BBCi. Foi somente em 2008 que se transformou em BBC Red
Button, quando passou a ser o centro dos serviços interativos da BBC, oferecendo aos
telespectadores serviços de áudio, vídeo, imagens, textos e aplicações. Ao pressionarem
o botão vermelho do telecomando, os telespectadores acedem ao canal que é, na
verdade, uma espécie de homepage que oferece um menu de opções, permitindo
navegar através dos conteúdos disponíveis. As propostas oficiais do canal, em sintonia
com os objetivos da BBC, preveem a oferta de notícias constantemente atualizadas, a
promoção da cidadania, da educação e do conhecimento, o estímulo à criatividade e à
excelência cultural, a distribuição à população dos benefícios das tecnologias de
comunicação emergentes, a reflexão sobre o Reino Unido enquanto nação, suas regiões
e comunidades, e, enfim, a promoção do entretenimento para as audiências da televisão
digital (BBC Red Button, 2011).
Os principais produtos oferecidos pelo BBC Red Button são (BBC Red Button,
2011):


Notícias: Noticiário local, nacional e internacional disponível 24 horas por
dia.



Desporto: Notícias de desporto minuto-a-minuto, resultados dos jogos,
eventuais coberturas em direto.



Informação: Previsão do tempo, dicas de viagem e notícias sobre negócios.



Comentários: Possibilidade da audiência emitir opinião sobre os programas e
trocar informações com outros telespectadores.



Infantil: Jogos (CBeebies games) e histórias para crianças mais pequenas.
Em 2009/2010, 12 milhões de pessoas acederam ao canal semanalmente, o que

o tornou o serviço interativo televisivo mais utilizado no Reino Unido. O número
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superou em 5 milhões o total de pessoas que utilizaram os serviços da BBC Online no
mesmo período. O texto digital foi o formato mais requisitado e foi através dele que as
pessoas mais buscaram informações sobre as notícias, previsão do tempo e resultados
desportivos. Os custos do canal totalizaram o equivalente a 45 milhões de euros em
2009/2010, sendo que os custos com distribuição dos sinais foram de 23,4 milhões de
euros. Apesar do alto valor do canal, o custo por pessoa foi baixo devido à grande
audiência, ficando em 7,3 cêntimos por pessoa, por semana (BBC Trust, 2010).
De acordo com o BBC Trust (2010), as estratégias de interatividade do canal
BBC Red Button são:


Oferecer uma ligação entre a televisão linear e a interativa, providenciando
uma ponte entre os telespectadores e os conteúdos interativos, que podem
ser acedidos a partir de qualquer canal da TV linear. Ou seja, basta que o
telespectador pressione o botão vermelho do telecomando para que
apareçam informações no ecrã, sobrepostas ao canal que ele estiver
assistindo, diante das quais ele pode aceder aos serviços.



Proporcionar o acesso a todo o conteúdo jornalístico produzido pelo grupo
BBC através do teletexto digital. As notícias são apresentadas de forma
resumida e o padrão apresentado é muito semelhante ao antigo canal
Ceefax, de forma a facilitar para o utilizador a transição entre o analógico e
o digital.



Ser um canal de transmissão e cobertura de grandes eventos desportivos,
musicais e de entretenimento, como Jogos Olímpicos, festivais de música,
etc.



Desenvolver a literacia mediática, promovendo um fácil acesso à
interatividade, sobretudo a quem não tem acesso aos serviços da BBC
Online.



Promover, sempre que possível, serviços de "televisão melhorada"
adicionais à cobertura, como vídeo jogos, multicâmaras, quiz shows, etc.

Além dos serviços disponíveis durante todo o ano, que incluem
notícias/previsão do tempo, desporto, entretenimento, drama, música e atrações para
crianças como jogos e material de suporte para o canal infantil BBC CBeebies, o BBC
Red Button exibe circunstancialmente um conteúdo específico, em coberturas especiais.
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É inegável que o canal BBC Red Button tem alcançado os objetivos previstos
na licença de operação e que tem conseguido firmar-se como uma plataforma
exclusivamente interativa na TV digital, sobretudo na TDT. Além de garantir uma
audiência significativa, que reduz o custo do canal por telespectador, os serviços estão
apropriados para utilizar mais largura de banda de acordo com a procura, o que se revela
uma importante ferramenta disponível para telespectadores britânicos. Há ainda a
possibilidade para testar novos serviços, o que comprova que o BBC Red Button está
atualizado em relação às novas tecnologias digitais, que estão a evoluir a cada dia. O
canal está sempre aberto às inovações e, mesmo apresentando um quadro fixo de
possibilidades, disponibiliza também aplicativos eventuais, moldados de acordo com a
legislação a respeito dos objetivos do canal.
Ao criar o Red Button a BBC reafirmou seu pioneirismo na televisão europeia
e estabeleceu uma importante ponte na transição entre a TV analógica e a digital.

4.1.2 - Suécia

Quando a Suécia iniciou as discussões a respeito da implementação da TDT,
a força das companhias de TV por cabo e satélite era tanta que elas conseguiram impor
um debate que discutia a possibilidade de não haver televisão digital terrestre no país,
para que as frequências libertadas pela TV analógica pudessem ser usadas para outros
fins. No entanto, o governo acreditava na importância da TDT por ser justamente uma
alternativa às demais plataformas e por ser também uma garantia de transmissões que
privilegiassem a cultura sueca, sobretudo por causa dos canais regionais do operador
público. Num acordo interpartidário, o governo conseguiu entregar à empresa estatal
Teracom, que distribuía o sinal terrestre analógico, a função de desenvolver a rede
digital, que arrancou em 1999 (Denicoli, 2011).
A Suécia foi, portanto, um dos primeiros países do mundo a iniciar as
transmissões digitais terrestres e o segundo da Europa. A grande aposta do país foi a
TDT por subscrição, explorada pela Boxer TV, uma subsidiária da Teracom. No
entanto, como ocorreu no Reino Unido, o lançamento da plataforma foi precipitado.
Houve muitos problemas técnicos, inclusive a falta de set-top-boxes, devido a
problemas de encriptação da rede de transmissões, o que deixou os telespectadores
receosos. Alguns operadores privados que iriam transmitir na TDT não cumpriram os
acordos firmados e atrasaram a entrada na plataforma, por temerem baixas audiências e
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prejuízos, o que fez com que muitas pessoas não aderissem ao serviço, devido à baixa
oferta de canais. Os telespectadores teriam que pagar para receber canais que recebiam
gratuitamente na TV analógica, inclusive os do operador público, pelos quais já
pagavam uma taxa. Além disto, havia uma forte concorrência das plataformas por cabo
e satélite. Tanto que, em junho de 2007, o governo precisou reestruturar o sistema,
ampliando a oferta para diversos operadores estrangeiros, inclusive alguns dos que
ofereciam canais também na TV por cabo e satélite (Brown, 2005b).
Os suecos desligaram seus transmissores analógicos em 15 de Outubro de
2007. No final de 2008, 25% das casas da Suécia recebiam a TDT, segundo dados do
DVB Group. Os demais telespectadores recebiam sinais por meio de outras plataformas.
Os sinais da TDT na Suécia cobrem 98,8% da população, que é o mesmo
percentual coberto pela antiga TV terrestre analógica (Törnqvist, 2008).
No entanto, a TV por cabo domina o mercado televisivo sueco e, em 2009,
houve uma queda no número de subscritores da TDT. Em 2010, a Autoridade Sueca
para a Rádio e a Televisão (RTVV) concedeu a licença para que a Boxer pudesse
transmitir mais 11 canais digitais terrestres, o que deu um novo fôlego ao serviço86.
As estimativas do mercado demonstram uma retomada do crescimento pouco
acentuada, sendo que a previsão de um crescimento maior continua a ser do setor da TV
por cabo. Isto pode ser justificado pela adesão à transição da TV por cabo analógica
para os serviços digitais oferecidos na plataforma, conforme demonstram os números
estimados do mercado televisivo sueco de 2009 a 2011.
Tabela 18: Mercado televisivo sueco.

Cabo

Satélite

TDT

IPTV

2009

2,735 milhões

666 mil

663 mil

100 mil

2010

2,720 milhões

658 mil

660 mil

105 mil

2011

2,770 milhões

650 mil

670 mil

107 mil

Fonte: Lancaster & Kwon (2010)

Pela tabela acima, não podemos considerar a TDT por subscrição sueca um
fracasso, pois ela abarca cerca de 15% do mercado de TV paga no país. Em termos de

86

Informação do Observatório Audiovisual Europeu, disponível em
http://mavise.obs.coe.int/country?id=26. Acedido em 7 de fevereiro de 2012.
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programas free-to-air, de alcance nacional, a Suécia transmite pela TDT os seguintes
canais:
Tabela 19: Canais free-to-air nacionais da Suécia.
Canal

Género

Público/Privado

TV 4

Generalista

Privado

TV 6

Entretenimento

Privado

SVT24

Notícias

Público

Kunskapskanalen

Cultural/Educacional Público

SVT1

Generalista

Público

SVT2

Generalista

Público

SVTB (5H30 ÀS 20H)

Infantil

Público

SVT 24 (20H ÀS 5H30)

Notícias

Público

4.1.3 - Espanha

A TDT espanhola, assim como ocorreu no Reino Unido e na Suécia, teve duas
fases. Uma de implementação, que apresentou diversos problemas, e outra de
reestruturação, que resultou no atual modelo adotado no país.
A primeira experiência espanhola com a TDT iniciou-se em 9 de novembro de
1998, quando o Decreto Real 2169/199887 aprovou o “Plano Nacional Técnico para a
Televisão Digital Terrestre”. Foram reservados cinco multiplexes nacionais, sendo que
foi estabelecido que haveria também um serviço de pay-TV, além das frequências
destinadas aos canais livres (Arrese & Herrero, 2005).
O início da TDT espanhola foi um fracasso. A Quiero TV, que ganhou a
concessão para os canais da TDT paga, estreou em 5 de Maio de 2000. Oferecia 14
canais de TV, sete de rádio e acesso à Internet por meio da televisão, o que era uma
grande novidade. No entanto, assim como a TDT no Reino Unido, as transmissões
sofreram muitos problemas técnicos, resultando numa baixa qualidade dos serviços
prestados, e a empresa sofreu uma forte concorrência de outras plataformas de TV paga,
sobretudo a TV por satélite que, na altura, já possuía mais de um milhão de subscritores
87

Disponível em http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1-rd2169-1998.html. Acedido em 7
de fevereiro de 2012.
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e oferecia um maior número de canais. Dois anos após ter sido lançada, a Quiero TV foi
à falência e acabou por ser extinta88 (Sabés, 2006).
A situação crítica levou o governo a rever as suas políticas e a relançar a TDT.
Em 30 de dezembro de 2004, foi lançado um plano para impulsionar esta tecnologia. Já
dentro da nova estratégia, em julho de 2005, foi aprovado um novo plano técnico para a
TDT, que, inclusive, estabeleceu que o switch-off analógico deveria ocorrer antes de 3
de abril de 2010.
A estratégia da Espanha foi reforçar o canal público e apostar na TV free-toview. Houve uma redistribuição das frequências e estabeleceram-se 20 canais nacionais.
A RTVE ficou com cinco canais e passou a oferecer, além do que já havia na TV
analógica, um canal de informação 24 horas, um canal de desporto e um canal que
dividia a sua programação entre programas infanto-juvenis e programas antigos da
RTVE, no estilo “memória”. Os privados passaram a emitir, sobretudo, canais baseados
em programas de desporto, ficção, musicais e entretenimento familiar (Bustamante,
2008). A TDT espanhola ficou então da seguinte forma:

Tabela 20: Canais da TDT espanhola, logo após o relançamento da plataforma digital terrestre

RTVE (5 canais)

La 1
La 2
24h
Clan
Teledeporte

Veo (2 canais)

Veo
Sony TV

Sogecable (3 canais)

Cuatro
CNN
40 Latino

Antena 3 (3 canais)

Antena 3
Antena Neox
Antena Nova

Telecinco (3 canais)

Telecinco
Telecinco FDF
La Siete

88

A Quiero TV chegou a atingir um ápice de 200 mil assinantes, mas quando encerrou as atividades
contava com apenas 90 mil.
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La Sexta (2 canais)

La sexta
Gol TV

Net TV (2 canais)

Intereconomía
Disney Channel

Além dos canais nacionais, a Espanha necessitou de um grande esforço para
harmonizar todo o seu sistema televisivo, que é bastante heterogéneo, com presença
forte de canais nas regiões autónomas e canais regionais. De acordo com o Plano
Técnico Nacional de Televisão Digital Local, aprovado em 2004, foram definidas 281
regiões, que poderiam receber um multiplex cada, com capacidade para quatro canais
(1.124 ao todo).
O mercado de televisões locais em Espanha abriga canais públicos, canais de
pequenas empresas e também de grandes grupos. A chegada do digital ao segmento
regional foi um processo conturbado e com grandes diferenças de região para região, já
que as concessões, tanto dos canais autónomos quanto dos canais locais, são dadas pelos
respetivos governos regionais. Essas concessões, em alguns casos, suscitaram ações
judiciais, com questões sobre a influência do poder público e dos grupos privados.
A TDT espanhola também tem colocado em causa a sobrevivência de alguns
canais, pois muitas das pequenas empresas que operavam no cenário televisivo
analógico não possuem recursos para garantir a manutenção na transição para o digital
terrestre. Segundo alguns estudiosos 89 , isto pode possibilitar a entrada de grandes
grupos no cenário local, mas os efeitos reais só serão conhecidos dentro de alguns anos.
O apagão analógico em Espanha foi realizado no dia 2 de Abril de 2010 (Denicoli,
2011).
A partir do apagão o país passou a colocar em prática a segunda fase do plano
estratégico para a TDT, que permitiu entregar a cada um dos operadores que já
transmitiam através da TDT mais um multiplex, o que tem ampliado ainda mais o
número de canais disponíveis. A segunda fase prevê ainda que, até 1 de janeiro de 2015,
as faixas de frequência dos 800 MHz sejam disponibilizadas para o serviço de Internet
em banda larga através da tecnologia 4G90.
89

Mais informações sobre a TV regional em Espanha podem ser encontradas em estudos de
investigadores espanhóis, como Fernando Sabés Turmo, da Universidade de San Jorge de Zaragoza;
Angel Arrese e Mónica Errero, da Universidade de Navarra; Francisco Campos, da Universidade de
Santiago de Compostela; María García Leiva, da Universidade Complutense de Madrid; e David
Fernández Quijada, da Universidade Autónoma de Barcelona.
90
As determinações constam no Real Decreto 365/2010, de 26 de março, disponível em
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/03/pdfs/BOE-A-2010-5400.pdf. Acedido em 7 de fevereiro de 2012.
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Portanto, a TDT espanhola oferece 31 canais nacionais free-to-air91:

Tabela 21: Canais nacionais disponíveis na TDT espanhola.

Canal

Género

Público/Privado

Antena 3

Generalista

Privado

Antena Neox

Entretenimento

Privado

Antena Nova

Entretenimento

Privado

Boing

Infantil

Privado

Canal 24 Horas

Notícias

Privado

Cuatro

Generalista

Privado

Disney Channel

Infantil

Privado

Divinity

Entretenimento

Privado

Energy

Generalista

Privado

Teletienda

Compras

Privado

Discovery Max

Documentários

Privado

AXN

Filmes e séries

Privado

FDF Factoría de Ficción

Ficção

Privado

La Sexta

Generalista

Privado

La Sexta 2

Generalista

Privado

La Sexta 3

Ficção

Privado

La Siete

Generalista

Privado

Marca TV

Desporto

Privado

MTV Spaña

Música

Privado

Nitro

Entretenimento

Privado

Telecinco

Generalista

Privado

Veo 7

Generalista

Privado

LTC - La Tienda en Casa

Compras

Privado

Intereconomía TV

Generalista

Privado

13 TV

Generalista

Privado

91

Dados disponíveis em
http://www.televisiondigital.es/Terrestre/OperadoresTDT/Paginas/OperadoresTDT.aspx. Acedido em 7
de fevereiro de 2012.
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TVE La 1

Generalista

Público

TVE La 2

Generalista

Público

24H

Notícias

Público

Clan

Infantil/Juvenil

Público

Teledeporte

Desporto

Público

TVE HD

HD simulcast

Público

4.2 - Outros 23 países, outros 23 mercados

4.2.1 - Alemanha

A Alemanha é o maior mercado televisivo da Europa. Segundo dados do
Observatório Audiovisual Europeu, em 2009, 37 milhões de famílias possuíam ao
menos um aparelho de televisão92. O país ocupa uma área territorial de 357 Km² e é
dividido em 16 estados federais.
A divisão alemã em estados reflete-se também na gestão das frequências do
espectro radioelétrico no país. As duas redes públicas de TV alemãs, a ARD Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands, um consórcio formado por
nove radiodifusores federais, e o ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen, possuem uma
regulação específica. Já os operadores privados são regulados por autoridades regionais,
que concedem as licenças de utilização de frequências e fazem também a monitorização
de conteúdo. Mas, apesar dos reguladores realizarem algumas operações em conjunto,
por meio da Associação de Autoridades Reguladoras de Radiodifusão e de regras
estabelecidas num Tratado Interestadual de Radiodifusão, o complexo regime de gestão
do espectro na Alemanha tem sofrido muitas críticas por parte doe diversos setores
industriais, que acusam o sistema de dificultar o crescimento do mercado (Lancaster &
Kwon, 2010).
Ainda segundo o Lancaster & Kwon (2010), a audiência dos canais públicos
em 2009 alcançou 25,2% de share. No mercado da TV privado, os dois principais
grupos são o ProSiebenSat.1 Media AG e o RTL. O RTL possui um share de audiência
de aproximadamente 30%, com os canais RTL, RTLII, Super RTL e Vox. O
92

Dados disponíveis em http://mavise.obs.coe.int/country?id=2. Acedidos em 23 de janeiro de 2012.
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ProSiebenSat.1 Media AG, com os canais ProSieben, Sat.1, N24, 9Live, alcança um
share de 25%.
A TV free-to-air na Alemanha é muito forte e está presente não apenas na
plataforma terrestre, mas também via cabo e satélite. A revista The Economist chegou a
afirmar, sobre a TV alemã, que:

Dozens of free channels carry a mixture of home-grown stuff and dubbed
Hollywood imports. They strike most people as good enough. As many
investors have painfully discovered, it is perhaps harder to sell pay-television
in Germany than in any other rich country.93

A mesma reportagem indica que apenas 5,4 milhões de famílias possuem
serviços televisivos por subscrição. No entanto, os alemães pagam cerca de 18 euros de
taxa pelos dos canais públicos.
A maior parte dos alemães recebe os sinais televisivos via cabo e satélite. No
entanto, a TV digital representou um aumento considerável no número de acessos à
televisão terrestre, como nos mostra a tabela 22:

Tabela 22: Mercado televisivo alemão.

Ano

Cabo

Satélite

Analógica

TDT

IPTV

terrestre
2006

54.5%

40.0%

2.0%

3.9%

<1%

2007

53.7%

42.5%

1.6%

9.9%

<1%

2008

52.5%

42.0%

0.5%

11.0%

<1%

2009

52.8%

42.1%

0.0%

11.3%

2%

Fonte: Lancaster & Kwon, 2010

Até 2012, a estimativa era que o alcance da TDT chegasse a 21% da população
(Lancaster & Kwon, 2010).
Diante do sucesso da TDT, houve uma maior oferta de serviços por via
terrestre e, pelo menos, 24 canais estão disponíveis em cada um dos estados.
Excetuando os operadores regionais e locais, são oferecidos na TDT alemã 30 canais:
93

The Economist, 29 de Julho de 2010. Disponível em http://www.economist.com/node/16693559.
Acedido em 23 de janeiro de 2012.
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Tabela 23: TDT na Alemanha.

Canal

Género

Público/Privado

RTL

Generalista

Privado

RTL2

Generalista

Privado

Super RTL

Infantil

Privado

9 Live (Neun Live)

Entretenimento

Privado

Bibel TV

Religioso

Privado

Das Vierte

Entretenimento

Privado

Euronews (em Alemão) (das 6h às 9h Notícias

Privado

e das 22h à 0h)
HSE 24

Compras

Privado

Imusic

Música

Privado

N24

Notícias

Privado

NTV

Infantil

Privado

Pro Sieben

Generalista

Privado

QVC

Compras

Privado

Sat.1

Generalista

Privado

Tele 5

Entretenimento

Privado

TV Berlin

Entretenimento

Privado

Vox

Generalista

Privado

Sat 1

Generalista

Privado

EuroSport (em alemão)

Desporto (França)

Privado

Channel 21 Shop (das 9h às 22h e da

Compras

Privado

3 Sat

Cultural/Educacional

Público

ZDF

Generalista

Público

ZDF Infokanal

Notícias

Público

0h às 6h)

KIKA (das 6h às 21h)/ZDF Neo (das Infantil/Documentários Público
21h às 6h)
ARD1 (Dars Erste)

Generalista

Público
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RBB Fernsehen

Generalista

Público

ARD Extra

Notícias

Público

Phoenix

Cultural/Educacional

Público

Arte

Cultural/Educacional

Público

WDR

Generalista

Público

O processo de transição da TV terrestre analógica para digital na Alemanha
começou em 2003 e o switch-off analógico ocorreu em 2008. Mais de 90% da
população está apta a receber os sinais da TDT, o que representa 74 milhões de pessoas.
Estão instaladas no país 283 estações emissoras (Lancaster & Kwon, 2010).

4.2.2 - Áustria

A Áustria ocupa uma área de 83,878 KM2, dividida em nove regiões. Em
2008, o país possuía oito milhões de habitantes vivendo em 3,5 milhões de lares
(Bernhaupt, 2008)
Segundo dados do Observatório Audiovisual Europeu94, a TV digital terrestre
está presente em 25% dos lares austríacos. No entanto, apenas 5% das famílias têm a
plataforma como a único meio de receção dos sinais televisivos. Outros 20% utilizam a
TDT como uma forma adicional de receção, pois contam com outros sistemas de
distribuição, principalmente o satélite e o cabo, que, juntos, chegam a 94% dos lares,
sendo que 48% recebem TV via satélite e 44% via cabo.
A introdução da TV digital terrestre na Áustria representou um aumento
significativo dos utilizadores da tecnologia, pois, em 2006, quando a TDT foi lançada, a
TV terrestre alcançava apenas cerca de 15% dos lares do país (Digita, 2006).
Há no país dois multiplexes nacionais (MUXES A e B) e um multiplex (MUX
C) com canais regionais e locais.
Os canais nacionais oferecidos na TDT austríaca free-to-air são sete:

94

Dados disponíveis em http://mavise.obs.coe.int/country?id=3. Acedido em 23 de janeiro de 2011.
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Tabela 24: Canais da TDT austríaca.
Canal

Género

Público/Privado

ATV

Generalista

Privado

Puls 4

Generalista

Privado

Servus TV

Generalista

Privado

3 Sat

Cultural/Educacional

Público (Alemanha)

ORF1

Generalista

Público

ORF2

Generalista

Público

ORF Sport Plus

Desporto

Público

Para receber os canais públicos, as famílias pagam uma taxa mensal e podem
visionar os programas por meio da utilização de um cartão descodificador95.
Em 2010, os sinais do MUX A, com os dois principais canais públicos,
chegavam a 95% da população e os do MUX B a 87%. Além dos canais transmitidos
nos multiplexes austríacos, 80% da população recebe os sinais da TV aberta Alemã,
devido à proximidade geográfica com a Alemanha (Lancaster & Kwon, 2010).

4.2.3 - Bélgica

A Bélgica é um dos menores países da União Europeia e possui uma particular
estrutura: seus 10,5 milhões de habitantes estão divididos em três grupos linguísticos.
58% da população fala holandês, 41% fala francês e 1% fala alemão. O mercado
televisivo em cada comunidade é autónomo, portanto, cada região pode decidir a sua
política audiovisual (Van den Broeck, 2010).
Conforme informações do Observatório Audiovisual Europeu96, quase 100%
dos lares subscrevem um serviço de TV paga, sobretudo porque o país possui uma das
maiores taxas de cablagem da Europa, que chega a 80% das casas. Portanto, a TV por
cabo é o meio mais acedido, e concorre principalmente com os serviços de TV via
satélite e pela IPTV, que teve um grande crescimento após a Belgacom, que opera o

95

Bernhaupt, Regina. Comunicação pessoal, através de correio eletrónico, realizada em 14 de junho de
2011.
96
Informação disponível em http://mavise.obs.coe.int/country?id=4. Acedido em 24 de janeiro de 2012.
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serviço, ter conseguido os direitos de transmissão do campeonato belga de futebol
(Jupiler League) em 2005 e 2008. A TV digital terrestre é visionada por uma minoria.
A Bélgica iniciou os testes para a TDT em 2002, com a participação de 100
famílias que receberam sofisticadas set-top-boxes, com serviços de gravação de
programas, modems ADSL e capacidade interativa. Em 2005, o governo belga investiu
3 milhões de euros para instalar novos transmissores de TV digital terrestre em
substituição à antiga rede analógica, que já tinha mais de 20 anos. Em 2007, a TDT já
cobria 95% do país. Na região de Flandres o apagão analógico ocorreu em 2008 e na
Valónia ocorreu em 2010, completando o switch-off nacional.
São oferecidos, através da TDT free-to-air, nove canais:

Tabela 25: TDT na Bélgica.

Região

Canal

Género

Público/Privado

Flandres e

Één (VRT)

Generalista

Público

Één +

Generalista

Público

Ketnet / Canvas

Cultural/Educacional Público

Ketnet+/Canvas +

Cultural/Educacional Público

Euronews (em francês)

Notícias

Misto (França)

Bruxelas

Le Deux (RTBF1)

Generalista

Público

Valónia e

Le Deux (RTBF2)

Generalista

Público

Le Trois (RTBF3)

Cultural/Educacional Público

BRF TV

Generalista

Bruxelas
Flandres e
Bruxelas
Flandres e
Bruxelas
Flandres e
Bruxelas
Valónia e
Bruxelas
Valónia e

Bruxelas
Valónia e
Bruxelas
Valónia e

Público

Bruxelas
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4.2.4 - Bulgária

A Bulgária possui uma população de aproximadamente 7,3 milhões de pessoas,
que vive em cerca de 3 milhões de lares. 67% da população recebe os sinais televisivos
via cabo, 7% via satélite e 30% por via terrestre (Raycheva, 2008).
Em 2009 foram realizados concursos públicos para a TDT. O grupo eslovaco
Towercom recebeu a concessão para operar três multiplexes free-to-air, incluindo o
multiplex do operador público. Também foi licitada a licença para um serviço de TDT
paga, com três multiplexes, e o vencedor foi o grupo letão Hannu Pro (Denicoli, 2011).
Em 2011, a Comissão Europeia abriu um processo de infração questionando a
falta de transparência nos concursos búlgaros da TDT. Na época, a empresa austríaca
ORS participou do concurso mas foi obrigada a desistir por ser uma das principais
acionistas da TV austríaca ORF. Ainda em 2011, o governo anunciou os preparativos
para a realização de um novo concurso, que irá autorizar o funcionamento de mais um
multiplex e que vai alterar a legislação e permitir que empresas como a ORS possam
concorrer. A previsão é que o concurso seja lançado em 2014. Segundo a agência de
notícias Novinite 97 , de Sofia, o novo concurso é uma aparente tentativa para evitar
sanções da Comissão Europeia que, segundo informações da agência, poderia cancelar
os concursos anteriores.
A Bulgária é um dos países mais atrasados da Europa na implementação da
TDT. O switch-off analógico no país está previsto para 2015.

4.2.5 - Chipre

O Chipre é a terceira maior ilha do Mar Mediterrâneo. O país possui 855 mil
habitantes e 200 mil residências. A implementação da TDT começou em 2010, com a
realização de um concurso público para a concessão das licenças de distribuição e
operação de cinco multiplexes. Um sexto multiplex está destinado às transmissões freeto-air dos canais do operador público, RIK.
Dois terços dos habitantes do país são utilizadores da TV terrestre, segundo o
Observatório Audiovisual Europeu98.
97

Novinite.com, 16 de novembro de 2011. Bulgaria New DTT Contest, Legal Changes Mere Eyewash –
Experts. http://www.novinite.com/view_news.php?id=133995. Acedido em 24 de janeiro de 2012.
98
Dados disponíveis em http://mavise.obs.coe.int/country?id=8. Acedido em 25 de janeiro de 2012.
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Os canais free-to-air nacionais, disponíveis na TDT são sete:

Tabela 26: TDT no Chipre.
Canal

Género

Público/Privado

RIK 1 (CyBC1)

Generalista

Público

RIK 2 (CyBC2)

Generalista

Público

Mega

Generalista

Privado

ANT 1

Generalista

Privado

Sigma

Generalista

Privado

MTV Cyprus

Música e entretenimento Privado

CNC Plus

Generalista

Privado

4.2.6 - Dinamarca

A Dinamarca tem uma população de aproximadamente 5,4 milhões de
habitantes, que vivem em 2,4 milhões de casas. Os serviços televisivos via satélite ou
por cabo na Dinamarca são utilizados por quase 90% da população. Estes serviços
oferecem plataformas pagas, e também plataformas free-to-air. Portanto, a TDT é um
meio de transmissão com uma importância menor, em relação à receção por parte dos
telespectadores. No entanto, a penetração da TDT na Dinamarca tem sido impulsionada
pela presença de canais regionais. Em 2008, a penetração da TV digital terrestre chegou
a 21% (Denicoli, 2011).
O país oferece, via terrestre, não apenas canais nacionais, mas também canais
regionais e locais. A TDT começou a ser discutida no país em 1998, com a indicação do
governo de que era necessário implementar a televisão digital terrestre o mais
brevemente possível. Em 2000, o Ministério da Cultura formou um grupo, que contou
com a participação de representantes das indústrias, dos telespectadores, universidade,
partidos políticos e outras autoridades públicas. Uma das prioridades do grupo era
oferecer serviços interativos na TDT, por meio da transmissão não apenas de sons e
imagens, mas também de dados, permitindo acesso a email, compras online, etc.
(Tadayoni & Skouby, 2008).
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A implementação da TDT começou em 2006 e o digital switch-over na
Dinamarca foi concluído em novembro de 2009. Dois multiplexes são controlados pelos
serviços públicos e transmitem, free-to-air, 200 canais regionais e locais e mais os
seguintes canais nacionais:
Tabela 27: TDT na Dinamarca.

Canal

Género

Público/Privado

DR1

Generalista

Público

DR2

Generalista

Público

DR HD

Generalista

Público

DR Update

Notícias

Público

DR Ramasjang

Infantil

Público

DR K

Cultural/Educacional

Público

Folketings TV

Canal do Parlamento

Público

TV 2

Generalista

Público

Outros três multiplexes foram entregues à empresa Boxer TV, subsidiária do
grupo sueco Boxer, para que prestasse o serviço de TV paga. Mas o número de pessoas
que subscreveu o serviço foi reduzido. Em dezembro 2009, a Boxer TV tinha 45 mil
subscritores (Lancaster & Kwon, 2010).
Em 2006, quando a TDT foi lançada, a TV terrestre era visionada por cerca de
10% da população (Digitag, 2008).

4.2.7 - Eslovénia

A Eslovénia possui cerca de 2 milhões de habitantes e 210 municípios, sendo
que apenas 11 são considerados urbanos. O país tem uma grande procura de televisões
locais, principalmente devido à existência de comunidades de outras nacionalidades,
como italianos e húngaros, o que exige uma maior diversidade mediática. Em 2005,
33,1% da população assistia à televisão terrestre, 54,3% recebiam os sinais televisivos
via cabo e 12,6% via satélite (Turk & Spari, 2008).
Os testes para a TDT começaram em 2001 e o switch-off analógico ocorreu em
2010. O país possui dois multiplexes de alcance nacional. Um deles é operado pelo
138

serviço público de televisão, RTV Slovenija, e alcança 95% da população, transmitindo
além dos canais públicos nacionais, dois canais privados, a três canais regionais. O
segundo multiplex é operado pela companhia norueguesa Norkring, chega a 85% da
população e transmite dois canais privados de entretenimento. De acordo com a
Agência reguladora dos Correios e Comunicações Eletrónicas da Eslovénia (APEK)99,
30% da população recebe os sinais terrestres.
Os canais nacionais disponíveis na TDT Eslovena são:
Tabela 28: TDT na Eslovénia.

Canal

Género

Público/Privado

Kanal A

Generalista

Privado

Pop TV

Generalista

Privado

Pink

Entretenimento

Privado

Info TV (I TV)

Notícias

Privado

TV 3

Entretenimento

Privado

TVS1 (SLO1)

Generalista

Público

TVS2 (SLO2)

Generalista

Público

TVS3 (SLO3)

Canal do Parlamento

Público

4.2.8 - Eslováquia

A Eslováquia possui 5,4 milhões de habitantes. O país é formado por 138
cidades, distribuídas em oito províncias.
Os serviços digitais terrestres na Eslováquia começaram em Dezembro de 2009
e o apagão analógico está previsto para 2015. Os sinais do multiplex que transmite os
canais públicos chegam a 95% da população e os do multiplex destinado às
transmissões dos canais privados atingem 91% dos habitantes do país100.
São disponibilizados os seguintes canais nacionais free-to-air:

99

Informações disponíveis em http://dvb-t.apek.si/digital_terrestrial_television. Acedido em 26 de janeiro
de 2012.
100
Informação disponível em http://www.broadbandtvnews.com/2011/06/30/slovakia-moves-towardsaso/. Acedido em 26 de janeiro de 2012.
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Tabela 29: TDT na Eslováquia.

Canal

Género

Público/Privado

Joj TV

Generalista

Privado

Joj Plus

Entretenimento

Privado

TV Markiza

Generalista

Privado

TV Doma

Entretenimento

Privado

STV1 (Jednotka)

Generalista

Público

STV2 (Dvojka)

Generalista

Público

Segundo Lancaster & Kwon (2010), a taxa de penetração da TV terrestre na
Eslováquia em 2010 era de 53% A segunda plataforma mais acedida era o cabo, que
chegava a 46% da população.

4.2.9 - Estónia

A Estónia possui 1,3 milhões de habitantes. O arranque da TV digital terrestre
no país ocorreu em 15 de Dezembro de 2006, com um serviço por subscrição, operado
pelo grupo Starman, chamado ZuumTV, que opera dois multiplexes com 18 canais. Em
2007, foi lançado um terceiro multiplex, com canais free-to-air, que atinge 95% da
população e é operado pela companhia Levira, cujo maior acionista (com 51% das
ações) é o Estado. O switch-off analógico ocorreu em 2010. São transmitidos cinco
canais abertos, de alcance nacional, através da plataforma digital terrestre, conforme
mostra a tabela 30101:
Tabela 30: TDT na Estónia.
Canal

Género

Público/Privado

Kanal 2

Generalista

Privado

Kanal 11

Entretenimento

Privado

TV 3

Entretenimento

Privado

ETV

Generalista

Público

ETV 2

Entretenimento

Público

101

Informações obtidas por meio de uma comunicação pessoal via email com o diretor da Comissão para
a Televisão Digital da Estónia, Jüri Pihel, em 10 de janeiro de 2012.

140

Em 2009, o acesso aos sinais televisivos na Estónia estava distribuído da
seguinte forma:
Tabela 31: Mercado televisivo na Estónia.

Plataforma

Percentual

TV terrestre

45%

Cabo

39%

IPTV

11%

Satélite

5%

Fonte: Lancaster & Kwon (2010).

4.2.10 - Finlândia

A Finlândia tem 5,3 milhões de habitantes e 2,4 milhões de lares. O país está
dividido em seis províncias administrativas. Os finlandeses iniciaram as discussões a
respeito da implementação da TDT ainda 1995, com o intuito de estimular a Sociedade
da Informação e a indústria, sobretudo por ser o país sede de uma das maiores empresas
de equipamentos eletrónicos, a Nokia (Brown, 2005). Em 27 de Agosto de 2001,
começaram oficialmente as transmissões televisivas terrestres e, em 2007, foi realizado
o apagão analógico.
O operador público Yleisradio (YLE) foi o responsável por administrar
implementação da rede digital terrestre, além de ter recebido uma licença para operar
um multiplex com seis canais. Ao todo, a Finlândia licenciou cinco multiplexes. O
sistema adotado foi misto, com canais free-to-air e também com uma plataforma de TV
por subscrição (Denicoli, 2011).
Dois dos multiplexes são utilizados apenas para a transmissão de rádio.
Segundo Lancaster & Kwon (2010), em 2009, 56,2% dos finlandeses assistiam à TDT,
conforme mostra a tabela a seguir:
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Tabela 32: Mercado televiso na Finlândia.
Plataforma

Junho de 2009

Terrestre

56,2%

Cabo

43,8%

Satélite

7,1%

IPTV

0,4%

Fonte: Lancaster & Kwon (2010)

São oferecidos na TDT finlandesa os sequintes canais free-to-air de alcance
nacional:

Tabela 33: TDT na Finlândia.

Canal

Género

Público/Privado

Nelonen

Entretenimento

Privado

Iskelmä TV Harku & Pöntinen

Música

Privado

Jim

Entretenimento

Privado

Liv

Estilo de vida/Lazer

Privado

MTV3

Generalista

Privado

Sub

Entretenimento

Privado

Suomi TV

Estilo de vida/Lazer

Privado

The Voice

Música

Privado

TV Viisi

Entretenimento

Privado

YLE TV 1

Generalista

Público

YLE TV 2

Generalista

Público

YLE TV Teema

Cultural/Educacional Público

YLS SFT 5

Generalista

Público (em sueco)
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4.2.11 - França
A França possui 64,7 milhões de habitantes e 27,3 milhões de lares102. O país
iniciou as transmissões digitais terrestres em 2005, com o lançamento de uma
plataforma free-to-air e outra por subscrição, e limitou o uso do espectro para as
transmissões televisivas em seis multiplexes (R1, R2, R3, R4, R5 e R6), sendo que
cinco entraram logo em operação e o sexto foi reservado para aplicações em HDTV e
TV móvel (Denicoli, 2011).
O DVB-H começou a operar em 2008, com três canais públicos e 13 privados
(UMTS Forum/GSMA, 2008).
São transmitidos 18 canais free-to-air de alcance nacional na TDT103:
Tabela 34: TDT em França.

Canal

Género

Público/Privado

Gulli

Infantil

Misto

M6

Generalista

Privado

BMF TV

Notícias

Privado

Direct 8

Generalista

Privado

Direct Star

Música

Privado

TF1

Generalista

Privado

I>Tele

Notícias

Privado

NRJ 12

Música

Privado

NT1

Generalista

Privado

TMC

Generalista

Privado

W9

Música

Privado

France 2

Generalista

Público

France 3

Generalista

Público

France 4

Cultural/Educacional

Público

France 5

Cultural/Educacional

Público

France Ô

Generalista

Público

102

Dados disponíveis em http://mavise.obs.coe.int/country?id=1. Acedido em 27 de janeiro de 2012.
Informação disponível em http://www.tvnt.net/chaines-gratuites-221.html. Acedido em 27 de janeiro
de 2012.
103

143

Arte

Cultural/Educacional

Público

LCP/Públic Sénat

Canal do Parlamento

Público

O país também oferece canais regionais digitais terrestres. A cobertura da TDT
em França foi sendo ampliada e a determinação para 2011 era de que o sinal chegasse a
95% do território nacional. A TV terrestre é a forma mais popular de receção dos sinais
televisivos no país e, em 2008, atingia 71% da população, sendo que 42% já estavam a
receber os sinais da TDT (Lancaster & Kwon, 2010).

4.2.12 - Grécia

A Grécia tem 11,5 milhões de habitantes e 3,7 milhões de lares. É um dos
países europeus com a maior penetração da TV terrestre, que ultrapassa os 80%, no
entanto é também um dos mais atrasados na implementação da TDT. Muitos
especialistas não acreditam que a Grécia conseguirá seguir a orientação da União
Europeia e desligar os sinais analógicos em 2012. Em 2011, a cobertura da TDT
chegava a apenas 65% da população e somente 18,4% das casas estavam a receber os
sinais digitais terrestres. Um dos motivos para o atraso seria a grave crise económica
que se instalou no país a partir de 2009, que levou o governo a deixar a TDT
praticamente nas mãos do mercado (Papathanassopoulos & Papavasilopoulos, 2012).
Apesar da fraca cobertura da TDT104, a oferta de canais free-to-air é elevada.
Além de canais regionais105, podem ser visionados 17 canais nacionais:

Tabela 35: TDT na Grécia.

Canal

Género

Público/Privado

Alter

Entretenimento

Privado

Ant 1

Generalista

Privado

Makedonia TV

Regional/Local

Privado

Mega

Generalista

Privado

104

Segundo Lancaster & Kwon (2010), a cobertura de alguns multiplexes deve atingir 100% até 2015,
com a instalação de mais 300 transmissores DVB-T.
105
Em 2010 o regulador grego concedeu 89 licenças de operação para canais locais e regionais no país,
segundo o Observatório Audiovisual Europeu. Informação disponível em
http://mavise.obs.coe.int/country?id=15. Acedido em 27 de janeiro de 2012.
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SKAI TV

Generalista

Privado

Star Channel

Generalista

Privado

Alpha TV

Generalista

Privado

Cine+

Filmes

Público

Prima+

Generalista

Público

Sport+

Desporto

Público

Info+

Notícias

Público

NET

Notícias

Público

ET1

Generalista

Público

ET3

Rural

Público

ERT HD

HD Generalista

Público

Vouli Tileorasi

Canal do Parlamento

Público

RIK Sat

Generalista

Público (Chipre)

Papathanassopoulos & Papavasilopoulos (2012) referem que as transmissões
da TDT começaram em 2006, quando o operador público ERT lançou um serviço
piloto. No entanto, na altura não havia qualquer legislação que regulasse as emissões
digitais terrestres.
O país acabou por enfrentar um processo de infração por parte da União
Europeia, por não implementar a Diretiva da Concorrência nas Comunicação
Eletrónicas. Em 2007, a Grécia criou novas leis para liberalizar os serviços de
radiodifusão e impedir uma concentração que ferisse as leis de mercado impostas pela
Europa. Em 2008, as transmissões da TDT começaram oficialmente. Além do operador
público, o grupo privado Digea, formado pelas estações de TV Alpha, Alter, ANT1,
Makedonia TV, MEGA, SKAI e STAR, também recebeu concessões para a utilização
de frequências (Denicoli, 2011).

4.2.13 - Hungria
A Hungria possui 10,1 milhões de habitantes e 3,8 milhões de lares 106. A TDT
arrancou no país em 1 de Dezembro de 2008. A Autoridade Nacional de Comunicações

106

Dados disponíveis em http://mavise.obs.coe.int/country?id=16. Acedido em 27 de janeiro de 2012.
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(NHH) atribuiu a licença de utilização de frequências ao grupo Antenna Hungaria. O
país decidiu operar com cinco multiplexes. Um deles destinado às transmissões da TV
móvel. Os serviços da TDT na Hungria foram lançados sob a marca MinDigTV, que
oferece uma plataforma free-to-air e outra por subscrição (Denicoli, 2011).
Os canais free-to-air nacionais disponíveis na TDT são sete:
Tabela 36: TDT na Hungria.

Canal

Género

Público/Privado

Euronews

Notícias

Misto (França)

M1

Generalista

Público

M2

Generalista

Público

Duna TV

Generalista

Público

Duna 2 Autónomia

Cultural/Educacional

Público

Hir TV

Notícias

Privado

ATV

Generalista

Privado

Em 2011, 35% dos lares da Hungria recebiam a TDT e a cobertura digital
terrestre atingia 98% da população, segundo o Digital Terrestrial Television Action
Group (Digitag)107. O apagão analógico no país está previsto para 2012, sendo que até o
fim deste estudo, em junho de 2012, ainda não havia ocorrido.

4.2.14 - Irlanda

A ideia de uma televisão digital terrestre na Irlanda foi lançada em 1998. Na
altura destacava-se a tecnologia como uma alternativa para libertar espectro e otimizar
as transmissões terrestres. No entanto, apesar das discussões a respeito da plataforma
terrestre, a digitalização começou nos serviços via cabo e satélite. Em 2007, 58% dos
lares irlandeses subscreviam a um serviço de TV digital via cabo ou satélite. A falta de
um consenso político foi o principal motivo para o atraso no lançamento da TDT.
Inicialmente o governo previa dar um grande espaço ao operador público RTE, o que
não agradou ao mercado privado televisivo. Depois não foi possível haver um consenso
regulatório entre o mercado dos operadores de conteúdo e teledifusores para a gestão do
107

Informação disponível em http://www.digitag.org/. Acedido em 27 de janeiro de 2012.
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espectro. Em 2007, chegou-se a ensaiar o lançamento de um novo modelo, que
contemplaria canais free-to-air, liderados pelo operador público, e uma plataforma
paga, cujo concurso para concessão de frequências foi realizado em 2008. O vencedor
foi a Boxer TV, que iria lançar o serviço no ano seguinte, mas abdicou da concessão
alegando dificuldades devido ao quadro económico. O agravamento da crise no país fez
com que mesmo o operador público, apesar da pressão do governo, não estivesse em
condições de investir na digitalização da rede televisiva. Devido a estas questões, a
Irlanda foi um dos países da União Europeia que lançou os serviços de difusão digital
terrestre mais tardiamente. A TDT no país só começou a operar em 2011, por meio de
um serviço free-to-air denominado Saorview (Murphy, 2012).
A TDT irlandesa transmite os seguintes canais, de alcance nacional:

Tabela 37: TDT na Irlanda.

Canal

Género

Público/Privado

TV3

Generalista

Privado

3E

Entretenimento

Privado

RTE 1

Generalista

Público

RTE 2 HD

Generalista

Público

TG4

Generalista (em gaélico) Público

RTE Aertel

Teletexto

Público

RTE News Now

Notícias

Público

RTE Jr

Infantil

Público

4.2.15 - Itália

A Itália é o país da Europa com o maior índice de penetração da TV terrestre
que, em 2010, era visionada por quase 90% da população. Em termos de mercado de
canais, em 1990, quando foi aprovada a Lei 223/1990108, que regulamentou os serviços

108

A legislação está disponível em http://www2.agcom.it/L_naz/l223_90.htm. Acedido em 5 de abril de
2011.
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privados de televisão em Itália 109 , consolidou-se no país um domínio formado pelo
grupo de Sílvio Berlusconi, hoje denominado Mediaset, e pela TV pública RAI
(Denicoli, 2011).
Os dois grupos juntos alcançavam, em 2011, cerca de 78% da audiência, o que
tem influenciado no modelo de TDT adotado. O apagão analógico, inicialmente
marcado para 2006, foi sendo adiado por diversas vezes, tendo sido finalmente marcado
para o dia 31 de dezembro de 2012. (Treré & Bazzarin 2012).
Em Maio de 2001, Berlusconi foi eleito para mais um mandato como PrimeiroMinistro110 e as suas políticas na área da comunicação foram opostas à diversificação,
pois visavam manter o duopólio no país, o que fortaleceu a participação da Mediaset e
da RAI no mercado digital terrestre (Gardini & Galperin, 2005).
A TDT italiana começou as emissões, oficialmente, em 1 de Janeiro de 2004.
Opera uma plataforma free-to-air e também uma plataforma paga, que oferece cerca de
30 canais, de acordo com o DGTVi111, que é a entidade que representa os operadores
italianos de televisão. A RAI não opera em sistema de TV paga e, portanto, a Mediaset
acabou por consolidar-se como o principal operador da TDT italiana, com um maior
número de canais que seus concorrentes.
O caso italiano é singular e tornou-se polémico, sobretudo pela necessidade de
uma intervenção da Comissão Europeia, devido à política de subsídios concedidos pelo
governo de Berlusconi, em 2004 e 2005, para a aquisição de descodificadores. A
campanha foi um grande sucesso e, em 2005, o crescimento da TDT foi maior do que o
das outras plataformas. Estima-se que o governo gastou cerca de 200 milhões de euros
com esses subsídios.
O operador de TV por satélite Sky Itália reclamou que esta não seria uma ação
legal por parte do governo. A Comissão Europeia iniciou uma investigação e concluiu
que o subsídio era incompatível com o livre mercado e que, apesar de beneficiar os
cidadãos, beneficiava também algumas emissoras, operadores e produtores de
equipamento (Matteucci, s/d).
Optou-se então por modificar a política de subsídios. O governo passou a
fornecer dedução em imposto de renda aos consumidores que comprassem televisores
com os sintonizadores digitais ou descodificadores, para qualquer das plataformas
109

A televisão privada em Itália já existia desde a década de 1980, mas operava por meio de bases legais
provisórias (Gardini & Galperin, 2005).
110
A primeira eleição de Berlusconi como Primeiro-Ministro foi em 1994. Em 2001 ele assumiu o cargo
pela segunda vez e permaneceu até 2006. Foi reeleito novamente em 2008, deixando o cargo em 2011.
111
www.dgtvi.it. Acedido em 2 de fevereiro de 2012.
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digitais. A dedução era de 20% do valor do preço do equipamento, até o limite máximo
de 200 euros. A Comissão Europeia acabou por aceitar a decisão, afirmando que “a
medida respeita os princípios da transparência, da necessidade, da proporcionalidade e
da neutralidade tecnológica112”.
Na Itália há também uma ampla presença das TVs regionais e locais. Ao todo,
14 regiões possuem seu próprio multiplex113.
Em termos de canais nacionais na TDT aberta, o país tem a seguinte oferta:

Tabela 38: TDT na Itália.

Canal

Género

Público/Privado

Boing TV

Infantil

Privado

Canale 5

Generalista

Privado

Class News

Notícias

Privado

Coming Soon

Filmes

Privado

Italia 1

Generalista

Privado

Rete 4

Generalista

Privado

Repubblica Radio TV

Notícias

Privado

La 7

Generalista

Privado

LA 7D

Generalista

Privado

MTV Italia

Música

Privado

Sportitalia

Desporto

Privado

Sportitalia 2

Desporto

Privado

Media Shopping

Compras

Privado

K2

Infantil

Privado

Poker Italia 24

Jogos/Loteria/Apostas Privado

Super Tennis

Desporto

Privado

Nuvolari

Desporto

Privado

Iris

Generalista

Privado

TV 2000

Religioso

Privado

112

Informação disponível em http://www.ebu.ch/CMSimages/en/BRUDOC_INFO_EN_338_tcm649404.pdf. Acedido em 2 de fevereiro de 2012.
113
As regiões com cobertura local e os respetivos canais disponíveis em cada uma delas podem ser
consultados no endereço www.dgtvi.it. Acedido em 2 de fevereiro de 2012.
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Cielo

Generalista

Privado

AB Channel

Generalista

Privado

Rete Capri

Generalista

Privado

Deejay

Música

Privado

RTL 102.5

Entretenimento

Privado

Rai Cuatro

Entretenimento

Público

Rai Uno

Generalista

Público

Rai Due

Generalista

Público

Rai Tre

Generalista

Público

Rai Gulp

Infantil

Público

Rai Sport +

Desporto

Público

Rai Storia

Cultural/Educacional

Público

Rai Movie

Filmes

Público

Rai Premium

Filmes

Público

Rai 5

Generalista

Público

Rai Scuola

Cultural/Educacional

Público

Rai Yoyo

Infantil

Público

Rai News 24

Notícias

Público

France 24

Notícias

Público (França)

BBC World News (em inglês)

Notícias

Público (UK)

4.2.16 - Letónia
A Letónia possui cerca de 2,2 milhões de habitantes e 863 mil lares114. Em
relação à receção televisiva, o cabo é a plataforma com maior penetração, com uma taxa
de 50%. A TV terrestre é a forma de receção de 45% das televisões e o satélite atinge
5%. O sinal da TDT chega a 99,6% da população (Lancaster & Kwon, 2010).
O lançamento da TV digital terrestre na Letónia estava inicialmente previsto
para 2003, mas um escândalo de cunho político-económico acabou por paralisar a
114

Informação disponível em http://mavise.obs.coe.int/country?id=21. Acedido em 3 de fevereiro de
2012.
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implementação da TDT. Tratava-se da possibilidade de venda total, a uma companhia
estrangeira, da DLTRC - Digital Radio and TV Centre, o maior grupo de
telecomunicações do País, com uma participação de 51% do Estado. Em Maio de 2006,
a DLTRC mudou o nome para Lattelecom, com o intuito de valorizar a empresa, cuja
ideia de privatização ainda era discutida. A polémica atrapalhou os planos do país. A
Lattelecom não foi privatizada e venceu o concurso para operar as transmissões digitais
terrestres, que foram iniciadas no segundo semestre de 2009. A TDT na Letónia iniciouse com a oferta de 27 canais, sendo 13 canais pagos e 14 gratuitos. (Denicoli, 2011).
Os canais transmitidos free-to-air são:

Tabela 39: TDT na Letónia.

Canal

Género

Público/Privado

LNT

Generalista

Privado

TV 3

Entretenimento

Privado

LTV1

Generalista

Público

LTV7

Generalista

Público

4.2.17 - Lituânia
Com uma população de 3,3 milhões de pessoas e 1,4 milhões de lares 115, a
Lituânia iniciou oficialmente as transmissões digitais terrestres em 2006 e definiu o
apagão analógico para o dia 29 de outubro de 2012.
O país possui plataformas free-to-air e plataforma pagas. No entanto, o
processo de implementação da TDT na Lituânia foi questionado pela Comissão
Europeia, porque o país entregou as licenças de utilização de frequências a dois grupos
específicos (LRTC e TEO), sem realizar os procedimentos de concorrência necessários,
de acordo com as regras de mercado da União Europeia (Denicoli, 2011).
O serviço de TDT por subscrição atingiu 46 mil clientes em 2010, oferecendo
cerca de 40 canais (Lancaster & Kwon, 2010).
Já os canais free-to-air transmitidos no país são 14:
115

Informação disponível em http://mavise.obs.coe.int/country?id=19. Acedido em 3 de fevereiro de
2012.
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Tabela 40: TDT na Lituânia.

Canal

Género

Público/Privado

Balticum

Regional/Local

Privado

BTV (Baltijos TV)

Generalista

Privado

Info TV

Notícias

Privado

Lietuvos Rytas TV

Entretenimento

Privado

Liuks!

Música

Privado

LNK

Entretenimento

Privado

Sport 1

Desporto

Privado

TV1

Generalista

Privado

TV3

Entretenimento

Privado

TV6

Entretenimento

Privado

LTV

Generalista

Público

LTV2

Generalista

Público

TVP

Cultural

Público (Polónia)

BBC World News

Notícias

Público (UK)

4.2.18 - Luxemburgo

Este pequeno país, com uma população de 450 mil habitantes, possui 200 mil
lares equipados com televisão. Foi o primeiro do mundo a realizar o apagão analógico,
em 2006, no mesmo ano em que as transmissões digitais terrestres começaram.
O país optou por ter apenas um multiplex e a TDT estreou com seis canais, três
em francês (RTL TVI, Club RTL e Plug TV) e três em alemão (RTL4, RTL5 e RTL7).
No entanto, desde 1960, Luxemburgo é um dos países mais servidos por cabo da
Europa e, em média, as famílias recebem 50 canais por cabo. Portanto, a TDT é pouco
significativa (Luxembourg Government, 2007).
Mesmo tendo um alcance pequeno, são transmitidos 12 canais free-to-air
através da TDT:
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Tabela 41: TDT em Luxemburgo.

Canal

Género

Público/Privado

Air TV

Generalista

Privado

Club TV

Entretenimento

Privado

Den2 RTL

Entretenimento

Privado

Luxe TV

Estilo de vida/Lazer

Privado

Plug RTL

Entretenimento

Privado

RTL 4

Generalista

Privado

RTL 5

Entretenimento

Privado

RTL 7

Generalista

Privado

RTL 8

Entretenimento

Privado

RTL Téle Lëtzequerq

Generalista

Privado

RTL TVI

Generalista

Privado

M6

Generalista

Privado (França)

4.2.19 - Malta

Malta é um pequeno país composto por um arquipélago de cinco ilhas. Possui
cerca de 420 mil habitantes e iniciou as transmissões digitais terrestres em 2005
(Denicoli, 2011).
Na altura, as licenças foram dadas às empresas GO e Multiplus. Em 2007, a
GO adquiriu a concorrência e tornou-se o único provedor da TDT, que fornece um
serviço por subscrição chamado Plus TV, que oferece cerca de 50 canais. Em 2009,
87% da população possuía um serviço de TV paga, sendo que, deste total, 29% acediam
a pacotes oferecidos através da TDT. Dos 13% que não pagavam para assistir TV, 10%
continuavam a receber os sinais via TV analógica terrestre (Lancaster & Kwon, 2010).
Em 2011, ano do apagão analógico no país, foi lançada uma plataforma free-toair, através do serviço público TVM, que oferece cinco canais116:

116

Informação disponível em http://www.digitag.org/. Acedido em 3 de fevereiro de 2012.
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Tabela 42: TDT em Malta.

Canal

Género

Público/Privado

TVM

Generalista

Público

Education 22

Cultural/Educacional

Público

Net TV

Generalista

Privado

One TV

Generalista

Privado

Smash

Generalista

Privado

4.2.20 - Países Baixos

A população dos Países Baixos é de 16,5 milhões de pessoas, que vivem em
7,2 milhões de lares. O arranque da TDT ocorreu em 2003 e três anos depois os sinais
analógicos já tinham sido desligados117.
Desde 2002, a companhia Digitenne tem a concessão para explorar um serviço
de TV digital terrestre por subscrição. Ela foi formada através de um consórcio entre o
operador holandês KPN, o grupo Nozema (sobre o qual o Estado detém 59% das ações),
o grupo estatal NOB e o Cahanoves Beheer (um grupo formado por operadores
holandeses). Os operadores públicos possuem os canais Nederland para transmitir a sua
programação (Slot & Munck, 2008).
Apesar do mercado de TV nos Países Baixos ser dominado pelas companhias
de TV por cabo, como Ziggo, UPC, Delta e CAIW, a TDT paga do grupo Digitenne,
por oferecer preços os competitivos em relação ao cabo, tem alcançado um grande
sucesso, passando de 265 mil subscritores em 2006, para um milhão em 2010
(Lancaster & Kwon, 2010).
Além de canais nacionais, os Países Baixos transmitem dezenas de canais
regionais e locais.
Na TDT, os únicos canais nacionais livres disponíveis são os seguintes:

117

Informação disponível em http://mavise.obs.coe.int/country?id=23. Acedido em 3 de fevereiro de
2012.
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Tabela 43: TDT nos Países Baixos.

Canal

Género

Público/Privado

Nederland 1

Generalista

Público

Nederland 2

Generalista

Público

Nederland 3

Generalista

Público

4.2.21 - Polónia

A Polónia possui 38,1 milhões de habitantes e 13,3 milhões de lares e é
dividida em 16 províncias. Os testes para a implementação da TDT no país começaram
em 2001. Em 2009 entrou em funcionamento oficialmente o primeiro multiplex, com
sete canais que operavam na TV terrestre analógica, com uma cobertura limitada. No
entanto, por questões legais a respeito do utilizador de frequências, a fase inicial de
testes não foi ultrapassada, e o MUX permaneceu com uma cobertura restrita118.
De acordo com Kupiec (2012), um ano depois, em setembro de 2010, foi
lançado um novo plano de cobertura, que atingiria todo o país, com três multiplexes,
sendo que dois deles deveriam estar em plano funcionamento até 2013 e o terceiro até
2014. Este plano também acabou por ser revisto, o que demonstra claramente o
atribulado percurso da TDT polonesa. Atualmente, o planeamento indica a seguinte
utilização dos multiplexes da TDT:


MUX 1: Sete canais standard, com cobertura de 95% da população até
setembro de 2012.



MUX 2: Oito canais standard, com cobertura de 95% da população até 2013.



MUX 3: Planeado para o operador público TVP, com alcance atual de 48%
da população e planos para ampliação da cobertura até 2014.
Em 2011, a TV terrestre na Polónia atingia 35% da população (sendo apenas

4,2% digital terrestre). Outros 35% recebiam o sinal da TV via cabo e 33% via satélite
(Kupiec, 2012).
Portanto, a TDT polonesa oferece os seguintes canais nacionais free-to-air:

118

Dados do Observatório Audiovisual Europeu, disponíveis em http://mavise.obs.coe.int/country?id=24.
Acedido em 6 de fevereiro de 2012.
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Tabela 44: TDT na Polónia.
Canal

Género

Público/Privado

Pol Sat

Generalista

Privado

Pol Sat Sport News

Desporto

Privado

TV 4

Entretenimento

Privado

TV 6

Entretenimento

Privado

TVN

Generalista

Privado

TVN 7

Entretenimento

Privado

TV Puls

Generalista

Privado

Kino Polska Nostalgia Filmes

Privado

Eska TV

Música

Privado

ATM Rozrywka TV

Entretenimento

Privado

U-TV

Entretenimento

Privado

TVP1

Generalista

Público

TVP2

Generalista

Público

TCP Historia

Cultural/Educacional

Público

TVP Info

Notícias

Público

TVP Kultura

Cultural/Educacional

Público

4.2.22 - República Checa
A República Checa possui 10,5 milhões de habitantes e 4,6 milhões de lares119.
As emissões da TDT checa começaram em 21 de Outubro de 2005 (Denicoli, 2011).
Quatro multiplexes estão em operação e o switch-off analógico foi definido
para junho de 2012. Os sinais da TDT alcançam 95% da população, no entanto, alguns
multiplexes ainda têm uma cobertura reduzida. O grupo Ceske Radiokomunikace (CRa)
opera dois MUXES, o grupo Telefónica O2 opera um MUX e o Czech Digital Group
opera outro (Lancaster & Kwon, 2010).
O mercado televisivo Checo, em relação à oferta de programas, é dominado
por três operadores. O operado público Ceska Televize e os operadores privados TV

119

Informação do Observatório Audiovisual Europeu, disponível em
http://mavise.obs.coe.int/country?id=9. Acedido em 6 de fevereiro de 2012.
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Nova e Prima TV. Há ainda pequenas estações que podem ser visionadas apenas via
satélite ou cabo (Tejkalová, 2008).
São oferecidos os seguintes canais nacionais free-to-air na TDT Checa:

Tabela 45: TDT na República Checa.

Canal

Género

Público/Privado

Nova TV

Generalista

Privado

Prima Cool

Entretenimento

Privado

Prima TV

Generalista

Privado

Barrandov TV

Entretenimento

Privado

Nova Cinema

Filmes

Privado

Prima Love

Entretenimento

Privado

CT 1

Generalista

Público

CT 2

Generalista

Público

CT 24

Notícias

Público

CT 4 Sport

Desporto

Público

4.2.23 - Roménia

A Roménia tem uma população de 21,4 milhões de pessoas, que vivem em 7,3
milhões de lares. O processo de implementação da TDT no país tem sido complicado,
gerando muitos atrasos. Em 2009, o governo publicou um plano para o início das
transmissões da TDT e determinou que haveria sete multiplexes, sendo um de alcance
regional. No mesmo ano, o operador público TVR conseguiu a licença de utilização de
frequências digitais terrestres e a Autoridade Nacional de Gestão e Regulação de
Comunicações (ANCOM) lançou um concurso para a operação de dois MUXES e
anunciou ainda que um terceiro MUX seria entregue à Companhia Nacional de
Radiocomunicações (Radiocom), sem que fosse feito um concurso. No entanto, o
Conselho Audiovisual Nacional (CNA) impediu a manobra. Em 2010 o governo
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interveio, cancelou as licenças já concedidas e anunciou que o switch-off analógico só
iria ocorrer em 2015120.
Segundo o DVB Group, a intenção do governo é lançar seis multiplexes. A
previsão é que seja realizado um concurso público para a concessão de utilização de
frequências até o final de 2012121.
Por conta dos entraves no lançamento da TDT, a Roménia é o país mais
atrasado da União Europeia na implementação da plataforma.

120

Informações
do
Observatório
Audiovisual
Europeu,
disponíveis
em
http://mavise.obs.coe.int/country?id=31. Acedido em 6 de fevereiro de 2012.
121
Informação disponível em http://dvb.org/about_dvb/dvb_worldwide/romania/. Acedido em 6 de
fevereiro de 2012.
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