CAPÍTULO 5 - AS TELECOMUNICAÇÕES EM PORTUGAL122

A história das telecomunicações portuguesas tem características singulares,
sobretudo devido à natureza do processo de decisão política do país. Tais características
levaram à formação da Portugal Telecom, que é resultado de políticas de privatização
que, por sua vez, são consequência da abertura democrática do país, iniciada na década
de 1970. Neste capítulo, vamos analisar a história das telecomunicações portuguesas, a
formação da Portugal Telecom e também a formação das agências reguladoras do setor,
bem como o surgimento do mercado de TV privada, que acabou por dividir-se em
canais de livre acesso e serviços de televisão por subscrição. Tais configurações,
formadas ao longo dos anos, permitirão analisar a TV digital terrestre como fruto de um
processo histórico muito peculiar.

5.1 - O processo de decisão política em Portugal
Ao aprofundar o conceito de semiperiferia formulado por Wallerstein (1984),
Boaventura de Sousa Santos (1985) concluiu, com base em indicadores sociais, que
Portugal é um país semiperiférico, pois está situado no sistema global entre a
«periferia» e o «centro». Assim, é configurado como uma sociedade intermediária em
termos de desenvolvimento. Para o sociólogo, no contexto europeu, uma sociedade
semiperiférica é caracterizada, entre outras coisas, pela centralidade do Estado na
regulação da economia.

Os Estados semiperiféricos são geralmente bastante autónomos na definição
de políticas (ainda que não necessariamente nas ações políticas que delas
decorrem) e tendem a ser internamente fortes, sem que, no entanto, a força
do Estado se converta facilmente em legitimação do Estado (como ocorre,
em geral, no países centrais), independentemente da legitimidade dos
regimes democráticos do momento, assentes sempre em equilíbrios
precários. (Santos, 1985: 873).

A condição de semiperiferia levou Portugal a um processo de desenvolvimento
único. Uma vez no ambiente europeu, as relações jurídicas e institucionais portuguesas
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Informações contidas neste capítulo foram publicadas nas atas do INTERCOM (Denicoli, Teixeira &
Sousa, 2011) e no International Journal of Digital Televison (Denicoli & Sousa, 2012).
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ficaram próximas do que prevalece nos países centrais do continente, mas essa situação
não se transformou em práticas sociais. "Em consequência o Estado age frequentemente
à revelia das políticas oficiais que propõe o seu próprio quadro jurídico e institucional,
pactuando, por ação ou omissão, com comportamentos que o violam" (Santos, 1985:
890).
Ainda de acordo com Santos, esta característica cultural torna-se realidade por
meio de alguns parâmetros operacionais, que formam um Estado informal paralelo ao
Estado formal. Entre esses parâmetros estão:


A não aplicação da lei, que cai em desuso, para ser ressuscitada apenas dentro
de um contexto político favorável.



A aplicação seletiva da lei, que atrai os setores para a cooperação política
mediante concessões especiais.



A instrumentalização da lei, que leva à aplicação prática da legislação muitas
vezes de uma maneira oposta à finalidade para qual foi criada.
Se Portugal está localizado na semiperiferia no contexto global de

desenvolvimento, no ambiente económico europeu está na periferia da zona euro,
devido à sua posição financeira em relação às principais potências, e também devido à
atual crise que a economia do país está a enfrentar123.
O facto de alguns países não terem o protagonismo económico e ficarem mais
aptos às influências e lóbis de nações fortes financeiramente, proporciona também
situações nas quais os países periféricos do bloco utilizam subterfúgios nas suas
respetivas políticas, de forma a tentar manter certos privilégios inerentes aos jogos de
poder, contrários às determinações comunitárias. São os campos de interesse de cada
lado da política democrática. Eles compõem a questão central das políticas públicas, que
diz respeito a como esses interesses são convertidos em efeitos (Stone, 2001).
A despeito do bloco europeu, há necessidades e anseios locais referentes às
particularidades de cada país. E, mais que os interesses dos Estados, há os interesses dos
governantes seduzidos pelas benesses do cargo que ocupam. Segundo Aristóteles (2006
[Séc. III a.C.]), este é um dos principais riscos da democracia. O povo é soberano e os
que detêm o poder devem ter em conta que estão a exercer um direito que lhes foi
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Em 2011 o Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal era equivalente ao dos países da Europa Central e
do Leste, como Bulgária, República Tcheca, Estônia, Hungria, Romênia e Eslováquia. Os dados são da
Eurostat e estão disponíveis em http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/themeAction.do. Acedido em 17 de
maio de 2011.
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outorgado e que pode ser ocupado por outro cidadão, não devendo ceder à tentação de
quererem reter permanentemente este poder, pelos privilégios que este exercício lhe
garante.
Mas a linha divisória entre a democracia e o autoritarismo é muito ténue e os
jogadores na arena do poder dissimulam democraticamente para decidir arbitrariamente.
Num modelo racional e analítico, os objetivos seriam explícitos e precisos, mas
na política as metas são ambíguas, pois há objetivos que podem ser secretos ou ocultos.
Os governos fazem com que suas alternativas preferidas pareçam ser as únicas vias
possíveis e usam toda uma retórica para tentar convencer a opinião pública e não
despertar críticas da oposição, pois no coração das controvérsias políticas estão questões
de oportunidades e desvantagens inerentes aos grupos.
Stone (2001) avalia que na construção das metas nos processos de decisão
política há quatro desafios básicos e de difícil aplicação: equidade, eficiência, segurança
e liberdade.
A equidade não significa um equilíbrio igual das forças entre os atores
envolvidos numa determinada decisão, mas sim a necessidade de haver decisões justas,
que distribuam de forma mais adequada os recursos disponíveis, o que, obviamente, vai
depender do ponto de vista de cada grupo.
A eficiência também pode ser vista sob diversos ângulos. Escolhas eficientes
resultam em grandes benefícios por meio da alocação adequada dos recursos existentes.
Mas as decisões em torno da eficiência são acompanhadas de três grandes conflitos:
quem recebe os benefícios e quem suporta os encargos de uma política? Como se pode
medir os valores e custos de uma política? Qual é o modelo de organização
administrativa que pode obter os mais eficientes resultados?
A segurança envolve a garantia de serviços de saúde, alimentação, emprego,
equilíbrio na indústria, etc., e o foco está sempre nas necessidades futuras, ou seja, nas
aplicações que vão evitar perdas e riscos.
No caso da liberdade, os dilemas maiores são: quando um governo pode
interferir legitimamente na vida dos cidadãos, com suas escolhas e atividades? Quando
a comunidade está apta a fazer escolhas individuais? Em que circunstâncias as políticas
públicas podem limitar a autonomia e a privacidade dos cidadãos?
A aplicação desses quatro pontos de forma adequada é uma fórmula que pode
medir a eficiência de um governo.

161

No entanto, a construção política, com sua dinâmica própria, por vezes revela
interesses implícitos. O processo de implementação da televisão digital terrestre em
Portugal revelou-se um instrumento eficaz para resguardar poderes, perante a imposição
da Europa de abertura de mercado.
Sendo assim, temos um conflito de interesses entre as ambições democráticas e
a tentação de reter o poder. Para evitar polémicas e mobilizações da oposição perante
decisões efetivas sobre assuntos relevantes, por vezes a opção é simplesmente não
deliberar. A não decisão no processo de consolidação da sociedade da informação em
Portugal, na área das telecomunicações, tem sido um subterfúgio eficiente para
resguardar interesses de grupos nacionais empresariais e políticos, em detrimento ao que
se pressupõe a formação de um bloco económico sob uma mesma regência.
É a face oculta do poder, relatada por Bachrach & Baratz (1962), que
identificaram duas faces do poder, uma referente ao que é decidido e outra referente ao
que não é decidido.

Of course power is exercised when A participates in the making of decisions
that affect B. But power is also exercised when A devotes his energies to
creating or reinforcing social and political values and institutional practices
that limit the scope of the political process to public consideration of only
those issues which are comparatively innocuous to A (Bachrach & Baratz,
1962:948).

Para Lukes (1974), há ainda uma terceira face do poder, na qual “A” determina
as vontades de “B”, por meio do controle dos seus pensamentos e até dos desejos. É o
poder derivado da manutenção e ênfase dos valores dominantes, impedindo que
determinados desacordos possam vir a se transformar em disputas que exijam uma
decisão.
É algo muito propício no campo das tecnologias, que exercem um
deslumbramento, e acaba por ser apresentado pelas forças políticas como sendo
inevitável e profundamente necessário e urgente.
(…) governments seek to recalibrate their communications systems in the
light of the impending “digital revolution.” This is particularly true in the
area of broadband deployment, where governments across the globe are
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scrambling to take advantage of the economic, political, and social benefits
of a high-speed network infrastructure (Freedman, 2010: 246).

As variáveis demonstradas por Santos (1985), Stone (2001), Aristóteles (2006
[Séc. III a.C.]), Bachrach & Baratz (1962), Lukes (1974) e Freedman (2010), permitemnos avaliar o caso português e mais especificamente a implementação da televisão
digital terrestre no país. No entanto, antes é necessário contextualizarmos
historicamente a formação do sistema de telecomunicações de Portugal, que nasce com
fortes investimentos de grupos multinacionais estrangeiros, passa por um período de
estatização, e entra nos anos 90 com ares neoliberais, sendo passada às mãos do
mercado, mas com características nacionalistas.

5.2 - Um olhar sobre as telecomunicações em Portugal
Foi a empresa britânica Edison Gower Bell Telephone Co. a responsável pela
primeira exploração de redes telefónicas em Portugal, cujos direitos de operação foram
concedidos por meio de um contrato assinado em 1882. Esta empresa estava autorizada
a explorar as linhas de Lisboa e Porto. Depois, em 1887, a empresa Anglo-Portuguese
Telephone Company (APT), constituída com capital britânico, comprou à Edison
Gower Bell os direitos de exploração da telefonia e seu contrato foi sendo renovado ao
longo de 80 anos. No resto do país os serviços telefónicos eram de responsabilidade da
Administração Geral dos Correios, Telégrafos e Telefones, que tinha autonomia
administrativa e financeira. No caso da radiodifusão, a concessão das linhas foi dada em
1925, à Marconi’s Wireless Telegraph Company, também britânica, cujo braço em
Portugal chamava-se Companhia Portuguesa Rádio Marconi (CPRM) (Rollo, 2009).
Mas a independência administrativa das empresas de telecomunicações em
relação ao Estado não resistiu ao regime salazarista, de 1933 a 1974. Foi durante o
período de totalitarismo político que os serviços de telecomunicações portugueses
foram estatizados e foi também nesse período que nasceu a televisão em Portugal,
através da RTP - Rádio e Televisão Portuguesa SARL, que também sofreria um forte
controle do Estado. As investigações que levaram à criação da RTP ganharam um
grande incentivo em 1953, com a criação do Grupo de Estudos de Televisão, no âmbito
do Gabinete de Estudos e Ensaios da Emissora Nacional de Radiodifusão, sob o
comando do Engenheiro Francisco Maria Bordalo Machado, que, em 1954 concluiu um
importante relatório técnico sobre as condições para a criação da TV portuguesa. Em 15
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de dezembro de 1955, nascia oficialmente a RTP, com a função de instalar e explorar os
serviços de radiodifusão televisivos. As emissões regulares da RTP começaram no dia 7
de março de 1957 (Teves, 1998).
A influência estatal seria a marca da RTP, conforme demonstra os estatutos de
criação da sociedade124, cujo capital era detido em sua maioria pelo Estado:

A sociedade, enquanto concessionária do serviço público de TV, será
assistida por um comissário do governo, que superintenderá na fiscalização
dos serviços concedidos. Quanto à parte técnica, essa fiscalização exerce-se
por intermédio da Direção dos Serviços Radioelétricos da AdministraçãoGeral dos Correios, Telégrafos e Telefones; quanto à produção de
programas, através da entidade para o efeito designada no "Estatuto da
Radiodifusão Nacional". A correspondência entre a fiscalização e a
concessionária correrá sempre pelo comissário do governo, ao qual compete
acompanhar toda a atividade da sociedade, assistindo às reuniões da
assembleia geral e dos corpos gerentes, com direito de suspender, até
resolução do Governo, as deliberações que considerar ilegais ou
inconvenientes para o interesse público. (Teves, 1998:30).

Em 1966, foi lançado o segundo canal da RTP, também com maioria do capital
sendo estatal. No mesmo ano, o Estado português passou a ser o acionista maioritário da
Marconi. Em 1967, ocorreu a estatização da Anglo-Portuguese Telephone Company,
que passou a chamar-se Telefones de Lisboa e Porto (TLP). No ano seguinte, a
Administração Geral dos Correios, Telégrafos e Telefones também passou a ser uma
empresa pública, com o nome Correio e Telecomunicações de Portugal (CTT) (Rollo,
2009). Assim o Estado passou a deter todo o controle dos serviços de telecomunicações
do país.
Tabela 46: Telecomunicações e estatizações em Portugal.

Estatização dos serviços de telecomunicações em Portugal durante o salazarismo
Anglo-Portuguese

Empresa britânica

Estatizada em 1967, passou

Telephone Company

responsável pelos serviços

a chamar-se Telefones de

(APT)

telefónicos em Lisboa e

Lisboa e Porto (TLP).

Porto a partir de 1887.
124

Publicados no Diário do Governo, nº 303 – III série, 31/12/1955 (Teves, 1998).
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Administração Geral dos

Empresa com autonomia

Foi transformada em

Correios, Telégrafos e

administrativa e financeira

empresa pública em 1968,

Telefones

responsável pelos serviços

passando a chamar-se

telefónicos em todo País,

Correio e Telecomunicações

exceto de Lisboa e Porto.

de Portugal (CTT).

Companhia Portuguesa

Empresa britânica

Em 1966 o Estado passou a

Rádio Marconi (CPRM).

responsável pelos serviços

ser o acionista maioritário da

de radiodifusão a partir de

empresa.

1925.

Tal visão estatizante só foi modificada com a integração de Portugal à
Comunidade Económica Europeia (CEE), a partir da democratização proporcionada
pelo período pós-salazarista. O pedido de entrada de Portugal à CEE ocorreu em 1977.
Foi impetrado pelo I Governo Constitucional, por meio do primeiro-ministro Mário
Soares125. A assinatura do tratado de adesão ocorreu em 12 de Junho de 1985.
A entrada de Portugal na CEE desencadeou reformas estruturais no país, pois a
adesão significava a aceitação das regras do mercado europeu, da Europa sem
fronteiras, ou seja, da política neoliberal que, como vimos no capítulo 1, veio substituir
a visão keynesiana. O país estava enfraquecido e necessitava de fortalecer a sua
democracia.
No setor de telecomunicações, foi o sucessor de Mário Soares, Aníbal Cavaco
Silva, que iniciou o processo de reorganização. Em 1989 entrou em atividade o órgão
que viria a ser o primeiro regulador das telecomunicações do país, o ICP – Instituto das
Comunicações de Portugal126.
No mesmo ano, a Revisão Constitucional eliminou a proibição de TV privada,
que havia sido imposta na Constituição de 1976. Em 1990, a Assembleia da República
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Mário Soares foi primeiro-ministro de 1976 a 1978 e de 1983 a 1985, sendo então substituído por
Aníbal Cavaco Silva, que exerceu o cargo até 1995.
126
Apesar de ter iniciado as atividades somente em 1989, o ICP havia sido criado em 1981, por meio do
Decreto-lei nº 188/81, de 2 de Julho, com o objetivo de dar ao governo um suporte técnico nas políticas
de tutela e planeamento ligadas às comunicações. Em julho de 1983, os estatutos foram aprovados. Em
1988 foi nomeada a comissão instaladora. No ano seguinte os estatutos foram revistos e publicados,
entrando o ICP em operação. Em 1997, o ICP seria qualificado como entidade reguladora das
telecomunicações. Em 2001, transformar-se-ia em ICP – Autoridade Nacional de Comunicações (ICPAnacom, também chamado simplesmente de Anacom).
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aprovou a Lei da Televisão 127 , que previa a existência de operadores de televisão
privados. Um ano depois seria realizado o concurso que resultou na formação dos canais
SIC e da TVI.
Em 1991, foi criada uma empresa específica para o transporte e difusão dos
sinais televisivos, a Teledifusora de Portugal. Em 1992, foram separados os serviços de
telecomunicações dos serviços de correios, resultando na formação da companhia
Telecom Portugal. Posteriormente, em 14 de maio de 1992, todas as empresas foram
reunidas numa holding chamada Comunicações Nacionais (por meio do Decreto-Lei n.º
88/92, de 14 de maio128), que recebeu autorização para coordenar o setor, preparando-o
para a privatização. Uma das medidas tomadas foi a fusão da Telecom Portugal com a
Marconi, a Telefones de Lisboa e Porto e a Teledifusora de Portugal. Essas empresas
formaram um novo grupo, batizado de Portugal Telecom (PT) (Rollo, 2009).
Na época da fusão, o presidente da Telecom Portugal, Luís Todo Bom 129 ,
afirmou que a criação de um único operador de serviços básicos de telecomunicações
era essencial para combater a competição internacional, quando ocorresse a total
liberalização do mercado (Sousa & Silva, 2004). Luís Todo Bom era também vicepresidente do Partido Social Democrata (PSD), o mesmo do então primeiro-ministro,
Cavaco Silva.
Nota-se, nas declarações, que havia uma preocupação com um protecionismo
de mercado no setor das telecomunicações, incoerente com a presença num bloco
económico, mas que foi levado a cabo, numa lógica própria de Portugal, conforme
constata-se nas análises feitas por Santos (1985).
Em 1995, iniciou-se o processo de privatização da Portugal Telecom, que foi
concluído em 2000. A empresa privatizada nasceu com uma valiosa herança: toda a
estrutura de torres de transmissão existente no país.
As intenções de protecionismo do mercado consolidaram-se com o Estado
mantendo na empresa 500 golden shares, que foram estabelecidas no estatuto da PT,
cujas regras permitiam ao poder público exercer o poder de veto sobre:
127

Lei
n.º
58/90
de
7
de
Setembro.
Disponível
em
http://www.igf.minfinancas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/LEI_058_90.htm. Acedido em 22 de maio de
2012.
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Disponível em
http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=dr&cap=1-1200&doc=19921306%2520&v02=&v01=2&v03=1900-0101&v04=3000-12-21&v05=&v06=&v07=&v08=&v09=&v10=&v11='DecretoLei'&v12=&v13=&v14=&v15=&sort=0&submit=Pesquisar. Acedido em 23 de maio de 2012.
129
Luís Todo Bom foi um dos nomes mais influentes no processo de privatização da Portugal Telecom, e
foi contratado pela empresa após esta tersido vendida. Atualmente é inspetor-geral e presidente do
Conselho Consultivo do grupo PT.
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A eleição da mesa da Assembleia Geral, Presidente da Comissão de
Auditoria e do Revisor Oficial de Contas; a aplicação dos resultados do
exercício; as alterações dos estatutos e aumentos de capital, limitação ou
supressão de direito de preferência e a fixação de parâmetros para aumentos
de capital a deliberar pelo Conselho de Administração; a emissão de
obrigações ou outros valores mobiliários e fixação do valor daquelas que o
Conselho de Administração pode autorizar; a autorização da deslocação da
sede da sociedade para qualquer local do território nacional; a autorização
sobre a participação em mais de 10 % do capital social de acionistas que
exerçam atividade concorrente; a aprovação dos objetivos gerais e os
princípios fundamentais das políticas da sociedade; a definição dos
princípios gerais de política de participações em outras sociedades e sobre as
respetivas aquisições e alienações. (Archer, Costa & Asseiceiro, s/d).

As golden shares davam ainda ao Estado o poder de controlar a indicação de
parte do corpo de gestores da PT, pois possibilitava a sua influência na designação de
um terço dos membros do Conselho de Administração, entre eles o presidente. A partir
daí, iniciou-se uma simbiose público-privada, onde os governos e a Portugal Telecom
estabelecem uma relação para proveito mútuo (Denicoli & Sousa, 2012).
Na tabela a seguir, demonstramos as alterações no setor de telecomunicações
na década de 1990:
Tabela 47: Alterações no setor de telecomunicações em Portugal nos anos 90.

Privatização do setor de telecomunicações, durante os governos de Aníbal Cavaco
Silva130
1991

Criação da empresa

Responsável exclusivamente pelos

Teledifusora de Portugal

serviços de radiodifusão televisiva.

Concurso para o licenciamento

Fim do monopólio da RTP.

de canais privados
1992

Criação da Telecom Portugal

Resultado da cisão da CTT. Empresa que
ficou responsável pelos serviços de
telecomunicações em todo País, exceto
Lisboa e Porto.

130

Aníbal Cavaco Silva foi primeiro-ministro de Portugal de 6 de novembro de 1985 a 28 de outubro de
1995.
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1994

Criação da Portugal Telecom

Resultado da fusão da Telecom Portugal,
Marconi, Telefones de Lisboa e Porto e a
Teledifusora de Portugal.

5.3 - A Portugal Telecom
Após a privatização, a Portugal Telecom tornar-se-ia o principal agente privado
no setor de telecomunicações português, mas com total dependência do Estado, que
manteria o seu poder sobre o grupo por meio das golden shares. De seguida, iremos
explicar de forma mais detalhada o que é a PT, em que ramos ela atua e qual é a sua
influência no mercado televisivo do país.
A

Portugal

Telecom

define-se

como

uma

«operadora

global

de

telecomunicações». O grupo está presente em diversos segmentos, entre eles o de
telefonia fixa e móvel, Internet, soluções empresariais, dados e televisão. Além de
Portugal, está presente em Angola, Brasil, Cabo Verde, Hungria, Moçambique,
Namíbia, Quénia, São Tomé e Príncipe e Timor131.
Em 2010, o grupo contava com 33.522 trabalhadores, sendo que, deste total,
32,8% trabalhavam em Portugal (Portugal Telecom, 2010)
A principal área de atuação do grupo no exterior é no mercado brasileiro.

Em Setembro de 2010, a PT formalizou a alienação à Telefónica, por 7,5 mil
milhões de euros, da participação de 50% que detinha na Brasilcel (detentora
de 59,42% da Vivo), a maior operadora móvel da América do Sul e a quarta
maior empresa de serviços de telecomunicações móveis do mundo. Já no
início de 2011, e prosseguindo desta forma a sua estratégia de investimento
nos mercados de elevado crescimento da América Latina e, em particular, no
mercado brasileiro, a PT anunciou a formalização dos contratos que visam
implementar uma parceria estratégica com o Grupo Oi, no âmbito da qual a
PT alcançará uma posição económica mínima, direta e indireta, na Oi132 de
22,38%, mediante um investimento máximo de 8,32 mil milhões de reais.
(Portugal Telecom, 2010:18)

131

Informações disponíveis em http://www.telecom.pt. Acedido em 16 de março de 2012.
A Oi é uma companhia que, em 2012, tinha 63 milhões de clientes no Brasil. Fornece serviços de
telefonia móvel, comunicação de dados Internet e entretenimento.
132
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Com exceção do Quénia, onde atua em parceria com a Quênia Telecom na
publicação de diretórios telefónicos, e da Hungria, onde detém participação na HDT que fornece serviços de transmissão de dados via satélite, a PT está presente em África e
na Ásia sobretudo na área de telefonia, tendo a seguinte participação em empresas de
telecomunicações:
Tabela 48: Participações da Portugal Telecom em África e na Ásia.

País

Empresa

Participação

Angola

Unitel (móvel)

25%

CTM

Macau (fixo e móvel)

28%

MTC

Namíbia (móvel)

34%

CVT

Cabo Verde (fixo e móvel)

40%

Timor Telecom

Timor Telecom (fixo e móvel)

41,12%

CST

São Tomé e Príncipe (fixo e móvel)

51%

Fonte: Portugal Telecom (www.telecom.pt).

A empresa-mãe do grupo PT é a Portugal Telecom, SGPS, SA, que se
subdivide em dezenas de subsidiárias, sendo as principais as seguintes:
Tabela 49: Principais empresas do grupo Portugal Telecom.

PT Comunicações

Presta serviços de telefonia fixa, de Internet a residenciais e
pequenas e médias empresas, gere portais e fornece também
serviços de TV por subscrição em diversas plataformas (MEO).

PT Prime

Fornece serviços de Internet a grandes clientes.

TMN

Serviços de telefonia móvel e Internet móvel 4G.

Africatel

Presta serviços de telefonia fixa e móvel em África. (A PT tem
uma participação de 75%).

Oi

Fornece serviços de telefonia fixa no Brasil. (A PT tem uma
participação de 22,4%).
Fonte: Portugal Telecom (www.telecom.pt).
169

Os cinco principais acionistas da Portugal Telecom são133:
Tabela 50: Principais acionistas da PT.

Acionista

Capital

Grupo Espírito Santo

10,45%

RS Holding (Ongoing, etc)

10,5%

Telemar Norte Leste

7,20%

Caixa Geral de Depósitos

6,23%

Brandes Investments Partners

5,24%

Fonte: Portugal Telecom (www.telecom.pt).

5.3.1 - A Portugal Telecom e a televisão

Para falarmos da incursão da PT pela área dos média, temos que falar antes da
Lusomundo, que foi adquirida pelo grupo em 2000, e vendida em 2005.
A Lusomundo foi criada em 1953 como distribuidora cinematográfica e, nos
anos 90, expandiu-se e adquiriu o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias, o Jornal 24
Horas e a Rádio TSF. Também comprou empresas com capilaridade na imprensa
regional e na imprensa segmentada, firmou parcerias para a distribuição de filmes e
construção de salas de cinema em diversos centros comerciais de Portugal, além de
estabelecer parcerias com a Spyglass Entertainment - uma produtora associada à Walt
Disney - e com a Time-Warner, no setor de conteúdos para a TV. Na área dos
operadores televisivos a Lusomundo teve participações minoritárias na SIC e chegou a
controlar a TVI, através de um consórcio firmado com a Sonae e o grupo venezuelano
Cisneiros. No entanto, sua participação durou apenas alguns meses, pois as ações do
consórcio foram compradas pela Media Capital. Em 2000, o grupo foi adquirido pela
Portugal Telecom por meio da subsidiária PT Multimédia (PTM), que havia sido
constituída em 1999 e detinha 91% do mercado de TV paga do país, através da marca
‘TV Cabo’. Em 2001, a PTM concentrou todas as empresas de notícias numa única
sociedade, de forma a reduzir custos (Costa e Silva, 2004).

133

Dados disponíveis em
http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Investidores/Grupo/ParticipacoesQualificadas/
partqual.htm. Acedido em 16 de março de 2012.

170

Em 2005, o grupo Controlinveste134 adquiriu à PT Multimédia a Lusomundo
Serviços, que era a sociedade que concentrava as empresas de notícias. Portanto, a PTM
passou a concentrar as seguintes empresas:


PT Conteúdos, que detinha 50% do canal SportTV.



Lusomundo Audiovisuais e a Lusomundo Cinemas, que eram responsáveis
pela distribuição de vídeos e conteúdos audiovisuais e também pela gestão
das salas de cinema.



TV Cabo Portugal, responsável por serviços de TV por subscrição e Internet.
Em Fevereiro de 2006, a Sonaecom anunciou uma Oferta Pública de Aquisição

(OPA) sobre o capital da Portugal Telecom135. O Conselho de Administração da PT
manifestou-se dizendo que a OPA subavaliava e empresa e recomendou aos seus
acionistas que não aceitassem a oferta. O processo durou 389 dias e, em 2 de Março de
2007, 51,5% dos acionistas rejeitaram a oferta. Durante o processo da OPA,
precisamente no dia 3 de Agosto de 2006, a Portugal Telecom anunciou o spin-off da
PTM, detida em 58,43% pela PT. Foi um processo de separação da sub-holding PTM
que, na prática, resultou na divisão das redes de cobre e de cabo, com alienação da rede
de cabo. O spin-off foi aprovado em assembleia geral, no dia 27 de Abril de 2007
(Denicoli & Sousa, 2007).
A Anacom entendeu que o spin-off da PTM foi uma forma de agradar aos
acionistas da PT, para que rejeitassem a OPA da Sonaecom, conforme está descrito
numa deliberação do regulador, de 3 de abril de 2008:

Em resposta à OPA, o Conselho de Administração da PT, em 12 de Janeiro
de 2007, recomendou aos seus acionistas que rejeitassem a oferta
apresentada pelo Grupo Sonae, posição que reiterou em 20 de Fevereiro do
134

O nome à frente da Controlinveste é Joaquim Oliveira, um antigo militar iniciou a vida empresarial em
Angola. Após o 25 de Abril voltou para Portugal e, em 1984, fundou a Olivedesportos, uma empresa
inicialmente dedicada à explorar a publicidade nos estádios de futebol, que depois entrou também no
mercado televisivo, negociando os direitos de transmissão de jogos. Com a entrada da TV privada, o
grupo teve um embate com a SIC, que ambicionava ter o direito de transmitir os jogos e conquistar mais
audiências. A disputa envolveu dirigentes de clubes e a imprensa desportiva posicionou-se contra a
Olivedesportos. Foi nesta altura, em 1994, que Joaquim Oliveira decidiu comprar o jornal desportivo “O
Jogo”, que era da Lusomundo e estava para encerrar. Em dez anos, o jornal aumentaria em sete vezes suas
vendas, com investimentos aproximados de 15 milhões de euros. A Olivedesportos investiria também em
ações dos clubes, com participações expressivas no Benfica, Porto, Sporting, Boavista, Belenenses, Braga
e Alverca (Denicoli & Sousa, 2007).
135
Uma OPA é uma operação através da qual um investidor tenta adquirir o controle de uma empresa por
meio da oferta pública de compra das ações dessa empresa. A oferta pode ser sobre a totalidade das ações
ou apenas uma parte delas e deve ser feita à generalidade dos acionistas.
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mesmo ano. Para tal apresentou um pacote de remunerações aos seus
acionistas no qual se incluía a distribuição de 180,6 milhões de ações da
PTM aos acionistas da PT num valor equivalente a 2,0 mil milhões de euros
ou 1,8 euros por cada ação da PT, resultante no spin-off daquela empresa em
relação a esta. (Anacom, 2008b: 2).

A concretização do negócio resultou na transferência de 50,1% do capital
social da PTM, o que equivaleu a 154,9 milhões de ações. Em 14 de novembro de 2007,
a PTM anunciou que a PT já não tinha qualquer participação social na PT Multimédia
(Anacom, 2008c). Com o spin-off, em 2008 a PTM tornou-se Zon Multimédia.
Também em 2008, a PT voltaria ao mercado de distribuição de conteúdo
televisivo com o lançamento de uma plataforma distribuída via IPTV e via satélite,
chamada MEO. Em 2009 o MEO passou a ser distribuído também via cabo e via fibra
ótica. De 2008 ao terceiro trimestre de 2012, o MEO conseguiu atingir alcançar 1,111
milhão de assinantes (Jornal de Negócios, 17 de maio de 2012136).

5.3.2 - As consequências das golden shares

Como demonstramos, a retenção de 500 golden shares do Estado na PT foi um
instrumento de manutenção do poder governamental sobre o grupo. A consequência da
manutenção destas ações especiais foi o estabelecimento da relação de simbiose entre os
sucessivos governos do país e o grupo PT.
A simbiose é uma relação reciprocamente vantajosa entre dois ou mais
organismos de espécies diferentes. Na relação simbiótica, os organismos agem
ativamente e em conjunto, para benefício mútuo (Hale, Saunders & Margham, 2003).
Portanto, ao manter as golden shares na PT, o Estado manteve o controle sobre as
telecomunicações e os governos conseguiam, automaticamente, um importante apoio
para a manutenção do sistema político. Já a PT garantiu um forte protecionismo de
mercado. Graficamente podemos demonstrar a relação simbiótica entre o Estado e a
Portugal Telecom da seguinte forma:

136

Disponível em http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=557321.
Acedido em 17 de maio de 2012.
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Ilustração XXII: A relação simbiótica entre o Estado português e a Portugal Telecom.

A relação simbiótica entre o Estado e a Portugal Telecom ocorreu no sentido
contrário ao que determina a construção de um mercado comum entre os Estadosmembros da União Europeia. Tal manobra poderia não ser possível nos países centrais
do bloco, cujas ações internas estão sempre sob os holofotes mundiais e influenciam
todo o processo legal da Europa no setor ainda em formação. Mas, num país periférico,
ela encontrou um campo fértil para germinar. Mas, além da possibilidade de haver
subversões nos quadros jurídico e institucional (Santos, 1985), o processo de tomada de
decisão política português na área das telecomunicações tem sido construído com base
nos interesses das elites. O modelo elitista de decisão política parece ser mais aberto à
manipulação do que a uma abordagem que envolva o debate público e a proposta de
políticas alternativas (Sousa, 1996).
Foi dentro de um contexto económico e social específico que se tornou
possível a manutenção do poder estatal sobre um grupo após a sua privatização.
Apesar de todos os equívocos durante o processo de privatização das
telecomunicações portuguesas, a União Europeia demorou a posicionar-se. Apenas em
2005, cinco anos após a conclusão da privatização da Portugal Telecom, a Comissão
Europeia decidiu intervir no caso e enviou uma notificação à República Portuguesa, na
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qual a acusava de não ter cumprido os artigos 43º e 56º do tratado que instituiu a
Comunidade Europeia137 e exigia medidas. Referia-se ao facto do Estado manter as 500
ações de ouro na PT e, consequentemente, forte influência estatal no controle da
empresa. O teor dos artigos era o seguinte:

O direito de estabelecimento
Artigo 43.º
No âmbito das disposições seguintes, são proibidas as restrições à liberdade
de estabelecimento dos nacionais de um Estado-membro no território de
outro Estado-membro. Esta proibição abrangerá igualmente as restrições à
constituição de agências, sucursais ou filiais pelos nacionais de um Estadomembro estabelecidos no território de outro Estado-membro.
A liberdade de estabelecimento compreende tanto o acesso às atividades
não assalariadas e o seu exercício, como a constituição e a gestão de
empresas e designadamente de sociedades, na aceção do segundo parágrafo
do artigo 48.º, nas condições definidas na legislação do país de
estabelecimento para os seus próprios nacionais, sem prejuízo do disposto no
Capítulo relativo aos capitais.

Os capitais e os pagamentos
Artigo 56.º
1. No âmbito das disposições do presente Capítulo, são proibidas todas as
restrições aos movimentos de capitais entre Estados-membros e entre
Estados-membros e países terceiros.
2. No âmbito das disposições do presente Capítulo, são proibidas todas as
restrições aos pagamentos entre Estados-membros e entre Estados-membros
e países terceiros.

Portugal não tomou medidas quanto à acusação. A Comissão Europeia,
considerando que a República Portuguesa não cumpriu o parecer fundamentado, decidiu
apresentar uma ação no Tribunal Europeu, pedindo que os direitos especiais do Estado
sobre a PT fossem considerados ilegais.
No processo, uma das alegações do Estado português foi que a PT é a
proprietária do essencial das infraestruturas de telecomunicações do país e que a
137

Disponível em http://eur-lex.europa.eu/pt/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_PT.pdf. Acedido em 10 de
janeiro de 2012.
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participação do Estado por meio de das golden shares seria justificada por uma questão
de segurança nacional em casos de crise, guerra, terrorismo e riscos naturais. O Tribunal
Europeu entendeu que a alegação de segurança nacional só se justificaria se existisse
alguma ameaça atual a algum interesse fundamental da sociedade. Portugal alegou
também que a influência do Estado na PT justificava-se pela necessidade de assegurar
um certo grau de concorrência no mercado e de evitar uma eventual perturbação no
mercado de capitais. Quanto a este ponto, o Tribunal entendeu justamente o contrário.
Disse que isso seria um instrumento suscetível de dissuadir investidores de outros
Estados-Membros de investirem no capital da PT.
No dia 8 de Julho de 2010 o acórdão do Tribunal Europeu 138 foi proferido e
Portugal foi condenado por não cumprir as obrigações que lhe incumbem por força da
livre circulação de capitais.
Mesmo após a condenação no Tribunal Europeu, em 2010, o Estado manteve
as ações especiais, ficando na iminência de sofrer sanções. No entanto, por influência
externa, o país decidiria extinguir as golden shares, em 2011. O decreto que determinou
o fim das ações de ouro foi aprovado pelo Conselho de Ministros do país no dia 5 de
julho (Conselho de Ministros, 2011). A decisão fazia parte do "Memorandum of
Understanding on Specific Economic Policy Conditionality"139, assinado pelo governo
português com o Fundo Monetário Internacional (FMI), a União Europeia e o Banco
Central Europeu – a chamada Troika, por conta de um empréstimo de 78 mil milhões de
euros feito pelas três instituições aos país.
A extinção das golden shares ocorreu quando a legislação referente ao
processo de implementação da TDT no país já estava estabelecida, conforme veremos
no próximo capítulo. Portanto, foi o modelo português de simbiose público-privada no
setor das telecomunicações, conseguido por meio das ações especiais, que resultou na
atual rede de televisão digital terrestre. Foi algo construído de acordo com as lógica
estadistas de descentralização de telecomunicações, conforme os estudos de Humphreys
& Simpson, (2008), que abordamos no capítulo 1.

138

Acórdão disponível em
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0171:PT:HTML. Acedido em
17 de maio de 2012.
139
Disponível em
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/mou/2011-05-18-mou-portugal_en.pdf. Acedido em
29 de março de 2012.

175

Alguns acontecimentos, ocorridos quando o processo de implementação da
TDT já estava em andamento, demonstram como a influência dos governos era exercida
sobre a PT, na prática.
Em 2009, durante as eleições parlamentares em Portugal, o então primeiroministro, José Sócrates foi acusado pela então líder da oposição, Manuela Ferreira Leite,
de usar as golden shares na PT para defender sua imagem. A presidente do PSD referiase ao facto da Portugal Telecom anunciar a intenção de adquirir 30% do grupo Media
Capital, dono da TVI, operadora que era alvo de constantes críticas do primeiroministro. Após o anúncio da intenção de compra, José Sócrates disse que o governo iria
posicionar-se contra o negócio, "para que não haja a mínima suspeita de ninguém, nem
dos partidos ou de outros protagonistas políticos, de que a compra de parte da TVI se
destinava a alterar a linha editorial da estação de televisão" (Jornal de Notícias, 27 de
junho de 2009140).
Posteriormente, em junho de 2010, o Estado utilizou o seu poder de veto sobre
decisões da administração da PT para impedir a aquisição, por parte do grupo
Telefónica, da totalidade do principal operador de telefonia móvel do Brasil, a empresa
Vivo. Metade das ações da Vivo era propriedade da Portugal Telecom. O governo vetou
o negócio, apesar do facto da transação ter obtido 74% de votos favoráveis à sua
realização, durante a Assembleia Geral de acionistas da PT. Na altura, o primeiroministro, José Sócrates, disse, em declarações à imprensa, que "a golden share serve
para ser utilizada quando necessário (…) A posição do governo era a de que estamos
perante uma questão estratégica fundamental para o desenvolvimento da Portugal
Telecom" (Lusa, 30 de junho de 2010141). O primeiro-ministro também ressaltou que a
oferta da Telefónica não cobria os interesses estratégicos que a Vivo representava para a
PT. Mas, após uma nova rodada de negociações, a PT concretizou a venda das suas
ações na Vivo para a Telefónica e o presidente executivo da PT, Zeinal Bava, disse que
o veto do governo à proposta anterior ajudou a companhia a negociar. Nas palavras de
Zeinal Bava "A intervenção da golden share conseguiu o que precisávamos, que era
tempo" (Ionline, 28 de julho de 2010142). A nova proposta resultou num aumento de 350
milhões de euros relativamente à oferta inicial que havia sido vetada.
140

Disponível em http://www.jn.pt/paginainicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=1277169. Acedido
em 26 de março de 2012.
141
Disponível em http://economia.publico.pt/Noticia/socrates-a-golden-share-e-para-ser-usada-quandonecessario_1444597. Acedido em 26 de março de 2012.
142
Disponível em http://www1.ionline.pt/conteudo/71161-zeinal-bava-diz-que-uso-da-golden-share-deu-pt-tempo-negociar. Acedido em 26 de março de 2012.

176

Os exemplos ilustram a ausência de fronteiras entre o Estado e os interesses de
um grupo privado, causada por uma paradoxal relação de mútuo benefício. O reflexo
disto no modelo de TDT no país será analisado nos capítulos 7 e 8.
Atualmente, mesmo o Estado já não tendo o controle que exercia sobre a

PT através das ações especiais, continua a interferir indiretamente, pois um dos
principais acionistas da Portugal Telecom é a Caixa Geral de Depósitos, o banco
público português que tem o direito de indicar dois nomes para integrar a administração
do grupo.
As redes de poder em Portugal, que se configuraram em torno das
telecomunicações, demonstram claramente a força da relação entre o Estado e a PT,
alimentada e fomentada pelas lógicas políticas do país. Isto foi decisivo no processo de
construção das redes digitais televisivas e afetou, inclusive, outros atores importantes.
Um deles é a Anacom, que é a face técnica do processo de regulação da TDT e que,
junto com a ERC - que regula o conteúdo mediático, forma o quadro de regulatório das
telecomunicações portuguesas. Veremos a seguir, como funcionam estes reguladores.

5.4 - As entidades reguladoras da TDT
5.4.1 - A Anacom – Autoridade Nacional de Comunicações

Como vimos, a primeira entidade reguladora das telecomunicações foi o ICP Instituto das Comunicações de Portugal que, em 2001, transformar-se-ia na Anacom,
deixando de ser um Instituto Público e passando a ser pessoa coletiva de direito público,
com autonomia administrativa e financeira, e independência no exercício das suas
funções.
Conforme refere o artigo 2º do Decreto-Lei n.º 309/2001, de 7 de dezembro143,
que instituiu o novo regulador, a Anacom assumiu os seguintes direitos e obrigações
antes atribuídos ao Estado quanto à:

a)

Cobrança coerciva de taxas, rendimentos do serviço e outros créditos.

b)

Proteção das suas instalações e do seu pessoal.

143

Disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=895819. Acedido em 23 de março de
2012.
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c)

Utilidade pública dos serviços de comunicações, sua fiscalização,

definição de infrações respetivas e aplicação das competentes penalidades.
d)

Fiscalização radioelétrica e às intimações, aplicação de sanções e

demais atos daquela resultantes.

No Estatuto da Anacom144 estão definidas as atribuições da agência, que são:
a)

Coadjuvar o Governo, a pedido deste ou por iniciativa própria, na

definição das linhas estratégicas e das políticas gerais das comunicações e da
atividade dos operadores de comunicações, incluindo a emissão de pareceres
e elaboração de projetos de legislação no domínio das comunicações;
b)

Assegurar a regulação e a supervisão do sector das comunicações;

c)

Assegurar a gestão do espectro radioelétrico, envolvendo a planificação,

a atribuição dos recursos espectrais e a sua supervisão, bem como assegurar
a coordenação entre as comunicações civis, militares e paramilitares;
d)

Assegurar o cumprimento das obrigações inerentes ao serviço universal

de comunicações;
e)

Garantir o acesso dos operadores de comunicações às redes, em

condições de transparência e igualdade, nos termos previstos na lei;
f)

Promover a competitividade e o desenvolvimento nos mercados das

comunicações,

nomeadamente

no

contexto

da

convergência

das

comunicações, dos meios de comunicação social e das tecnologias da
informação;
g)

Coordenar com a entidade competente a aplicação da lei da

concorrência no sector das comunicações;
h)

Proteger os interesses dos consumidores, especialmente os utentes do

serviço universal, em coordenação com as entidades competentes,
promovendo

designadamente

o

esclarecimento

dos

consumidores,

assegurando a divulgação de informação inerente ao uso público das
comunicações;
i)

Atribuir

os

títulos

de

exercício

da

atividade

postal

e

de

telecomunicações;
j)

Proceder à avaliação da conformidade de equipamentos e materiais,

bem como definir os requisitos necessários para a sua comercialização;

144

Idem.
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l)

Promover a normalização técnica, em colaboração com outras

organizações, no sector das comunicações e áreas relacionadas;
m) Promover processos de consulta pública e de manifestação de interesse,
nomeadamente no âmbito da introdução de novos serviços ou tecnologias;
n)

Velar pela aplicação e fiscalização do cumprimento das leis,

regulamentos e requisitos técnicos aplicáveis no âmbito das suas atribuições,
bem como o cumprimento, por parte dos operadores de comunicações, das
disposições dos respetivos títulos de exercício da atividade ou contratos de
concessão;
o)

Participar na definição estratégica global de desenvolvimento das

comunicações,

nomeadamente

no

contexto

da

convergência

das

telecomunicações, dos meios de comunicação social e das tecnologias da
informação, realizando os estudos adequados para o efeito;
p)

Colaborar na definição das políticas de planeamento civil de

emergência do sector das comunicações;
q)

Arbitrar e resolver os litígios que surjam no âmbito das comunicações,

nos termos definidos na lei;
r)

Assegurar a representação técnica do Estado Português nos organismos

internacionais congéneres, quando de outro modo não for determinado;
s)

Assegurar a realização de estudos nas áreas das comunicações postais e

de telecomunicações, bem como a execução de projetos no âmbito da
promoção do desenvolvimento do acesso à sociedade de informação e do
conhecimento, nomeadamente quando envolvam a introdução de redes e
serviços avançados, a redução de assimetrias regionais, a adoção de medidas
aplicáveis a cidadãos com necessidades especiais, quer diretos quer sob a
forma de apoio a entidades públicas ou privadas;
t)

Desempenhar as demais funções que lhe sejam atribuídas por lei.

O estatuto prevê ainda que as entidades reguladas devem prestar toda
informação que for requerida pela Anacom, fornecendo os dados requisitados num
prazo máximo de 30 dias, sendo que a Anacom pode divulgar as informações obtidas
caso sejam relevantes para a regulação do setor, salvo se elas forem sensíveis para as
entidades em causa. O regulador pode ainda divulgar se algum operador está a ser alvo
de investigação. No que diz respeito à prestação de informações ao governo, o regulador
deve enviar um relatório anual onde constem as suas atividades no período. Além disto,
o presidente do Conselho de Administração deverá comparecer à Assembleia da
República sempre que solicitado, para prestar eventuais esclarecimentos.
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Nota-se que o Estatuto da Anacom não prevê a obrigatoriedade do regulador
em enviar dados documentais ao Parlamento. Isto limita a atividade parlamentar, em
relação à Anacom, às audições e à apreciação do relatório anual enviado ao governo.
Também não são estabelecidos pelo regulamento os termos do relatório anual, podendo
o regulador divulgar ou não dados obtidos dos regulados. Há ainda outra ausência
notável nas cláusulas de funcionamento da Anacom, referentes às prestações de contas e
ao envio de informação às entidades civis organizadas. Tais hiatos, dependendo da
situação, podem funcionar como escudos legais para respaldar as assimetrias de
informação entre o regulador, o governo, o regulado e a sociedade civil.
Em relação à alínea “t” do Estatuto, cabe lembrar que, por ser o regulador das
Comunicações, a Anacom está também submetida à Lei das Comunicações Eletrónicas,
que define, em seu artigo 5º, os objetivos da regulação que devem ser cumpridos pela
autoridade reguladora nacional (ARN). Tais objetivos constam nos parágrafos 1 e 2 da
referida lei:

1 - Constituem objetivos de regulação das comunicações eletrónicas a
prosseguir pela ARN:
a) Promover a concorrência na oferta de redes e serviços de
comunicações eletrónicas, de recursos e serviços conexos;
b) Contribuir para o desenvolvimento do mercado interno da União
Europeia;
c) Defender os interesses dos cidadãos, nos termos da presente lei.
2 - Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, incumbe à ARN,
nomeadamente:
a) Assegurar que os utilizadores, incluindo os utilizadores com
deficiência, obtenham o máximo benefício em termos de escolha,
preço e qualidade;
b) Assegurar a inexistência de distorções ou entraves à concorrência no
sector das comunicações eletrónicas;
c) Encorajar investimentos eficientes em infraestruturas e promover a
inovação;
d) Incentivar uma utilização eficiente e assegurar uma gestão eficaz das
frequências e dos recursos de numeração.
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Já o artigo 8º da Lei das comunicações eletrónicas diz o seguinte:

Sempre que, no exercício das competências previstas na presente lei, a ARN
pretenda adotar medidas com impacte significativo no mercado em causa,
deve publicitar o respetivo projeto, dando aos interessados a possibilidade de
se pronunciarem em prazo fixado para o efeito, o qual não pode ser inferior a
20 dias.

O Conselho de Administração da Anacom é composto por um presidente e dois
ou quatro vogais, nomeados pelo Conselho de Ministros, sob proposta do ministro da
tutela. A Entidade também possui um Conselho Fiscal, designado pelo Ministro das
Finanças e pelo ministro da tutela, e um Conselho Consultivo, do qual fazem parte
representantes das partes interessadas no sector das telecomunicações e correios, como
entidades políticas, empresas concessionárias dos serviços de comunicações,
fabricantes, comerciantes e instaladores dos sistemas de telecomunicações, prestadores
de serviços ligados e consumidores.
Não podem ser nomeados membros do Conselho de Administração quem tenha
sido membro de alguma das empresas reguladas, com funções de direção ou chefia, nos
últimos dois anos. Da mesma forma que não poderão exercer funções em empresas
reguladas também pelo prazo de dois anos, após o término da gestão na entidade
reguladora. No entanto, durante o período de impedimento receberão um subsídio
correspondente a um terço da remuneração correspondente ao cargo.
Os membros do Conselho de Administração têm um mandato de cinco anos,
não renovável, podendo, entretanto, permanecer no cargo até que sejam nomeados seus
substitutos.
O Conselho Consultivo é o órgão de apoio que auxilia na definição de preços,
tarifas e estratégias de desenvolvimento das comunicações.
No âmbito da TDT, a Anacom é a face técnica do processo. É a Anacom que
assegura o planeamento, gestão e controle do espectro radielétrico. Esta entidade
reguladora publicita, anualmente, o Quadro Nacional de Frequências (QNF), onde
constam as frequências e o número de canais atribuídos às empresas que oferecem redes
e serviços de comunicações eletrónicas. Portanto, cabe ao regulador as concessões de
utilização do espectro português, obviamente dentro das normas europeias, que
organizam as frequências e impedem que a gestão do espectro de um país interfira nas
comunicações de outro.
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As frequências destinadas às transmissões da TV analógica em Portugal podem
ser vistas na tabela 51.
Tabela 51: Frequências da TV analógica.

47 - 68 MHz

Canais 2,3 e 4

VHF Banda 1

174 - 216 MHz

Canais 5, 6, 7, 8, 9 e 10

UHF Banda III

470 – 862 MHz

Canais 21 a 69

UHF

A Anacom foi a responsável por gerir os concursos para a atribuição de
licenças de utilização de frequências da TV digital terrestre. A Autoridade destinou para
as transmissões apenas frequências em UHF, como podemos ver na tabela 52.

Tabela 52: Frequências da TDT.

Multiplex A: Destinado à Continente
transmissão

dos

750-758 MHz

Canal 56

734-742 MHz

Canal 54

678-686 MHz

Canal 47

686-694 MHz

Canal 48

694-702 MHz

Canal 49

742-750 MHz

Canal 55

750-758 MHz

Canal 56

canais

free-to-air (RTP1, RTP2, Madeira
SIC e TVI)
Açores

O concurso público que atribuiu as frequências para a TDT tinha destinado
inicialmente a faixa dos 800 MHz (790-862 MHz) também para o MUX A. No entanto,
em 2011, a Anacom procedeu a alteração do Quadro Nacional de Frequências,
libertando e disponibilizando a faixa dos 800 MHz para serviços de comunicações
eletrónicos, em conformidade com uma orientação da União Europeia145.
Além da gestão do espectro da TDT, a Anacom foi o órgão responsável por
acompanhar e fiscalizar todo o andamento da conversão do analógico para o digital,
com exceção do conteúdo, cuja regulação é atribuição da ERC.
145

Decisão Nº 2010/267/EU, disponível em http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:117:0095:0101:pt:PDF. Acedido em 22 de
março de 2012.
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5.4.2 - ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social

O modelo conceptual da ERC tem origem na revisão constitucional de 2004,
que consagrou a existência de uma entidade reguladora para a comunicação social, que
veio substituir a antiga Alta Autoridade para a Comunicação Social e assumiu um
modelo de hétero-regulação, ou seja, uma regulação independente que difere da
autorregulação - exercida pelos próprios meios, e da co regulação - que seria a
cooperação entre o poder público e a sociedade civil (Sousa, 2011).
A ERC entrou em operação no dia 17 de fevereiro de 2006, tendo sido criada
em 2005, pela Lei 53/2005, de 8 de novembro146, como uma pessoa coletiva de direito
público independente, com autonomia financeira e administrativa.
O artigo 7º a Lei 53/2005 estabelece como competência da ERC:
a)

Promover e assegurar o pluralismo cultural e a diversidade de expressão

das várias correntes de pensamento, através das entidades que prosseguem
atividades de comunicação social sujeitas à sua regulação;
b)

Assegurar a livre difusão de conteúdos pelas entidades que prosseguem

atividades de comunicação social e o livre acesso aos conteúdos por parte
dos respetivos destinatários da respetiva oferta de conteúdos de comunicação
social, de forma transparente e não discriminatória, de modo a evitar
qualquer tipo de exclusão social ou económica e zelando pela eficiência na
atribuição de recursos escassos;
c)

Assegurar a proteção dos públicos mais sensíveis, tais como menores,

relativamente a conteúdos e serviços suscetíveis de prejudicar o respetivo
desenvolvimento, oferecidos ao público através das entidades que
prosseguem atividades de comunicação social sujeitos à sua regulação;
d)

Assegurar que a informação fornecida pelos prestadores de serviços de

natureza editorial se pauta por critérios de exigência e rigor jornalísticos,
efetivando a responsabilidade editorial perante o público em geral dos que se
encontram sujeitos à sua jurisdição, caso se mostrem violados os princípios e
regras legais aplicáveis;
e)

Assegurar a proteção dos destinatários dos serviços de conteúdos de

comunicação social enquanto consumidores, no que diz respeito a
comunicações de natureza ou finalidade comercial distribuídas através de

146

Disponível em http://www.erc.pt/documentos/legislacaosite/lei53.pdf. Acedido em 22 de março de
2012.
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comunicações eletrónicas, por parte de prestadores de serviços sujeitos à sua
atuação, no caso de violação das leis sobre a publicidade;
f)

Assegurar a proteção dos direitos de personalidade individuais sempre

que os mesmos estejam em causa no âmbito da prestação de serviços de
conteúdos de comunicação social sujeitos à sua regulação.

O artigo 8º determina as "atribuições da ERC no domínio da comunicação
social", que são:
a)

Assegurar o livre exercício do direito à informação e à liberdade de

imprensa;
b)

Velar pela não concentração da titularidade das entidades que

prosseguem atividades de comunicação social com vista à salvaguarda do
pluralismo e da diversidade, sem prejuízo das competências expressamente
atribuídas por lei à Autoridade da Concorrência;
c)

Zelar pela independência das entidades que prosseguem atividades de

comunicação social perante os poderes político e económico;
d)

Garantir o respeito pelos direitos, liberdades e garantias;

e)

Garantir a efetiva expressão e o confronto das diversas correntes de

opinião, em respeito pelo princípio do pluralismo e pela linha editorial de
cada órgão de comunicação social;
f)

Assegurar o exercício dos direitos de antena, de resposta e de réplica

política;
g)

Assegurar, em articulação com a Autoridade da Concorrência, o regular

e eficaz funcionamento dos mercados de imprensa escrita e de audiovisual
em condições de transparência e equidade;
h)

Colaborar na definição das políticas e estratégias sectoriais que

fundamentam a planificação do espectro radioelétrico, sem prejuízo das
atribuições cometidas por lei ao ICP-ANACOM;
i)

Fiscalizar a conformidade das campanhas de publicidade do Estado, das

Regiões Autónomas e das autarquias locais com os princípios constitucionais
da imparcialidade e isenção da Administração Pública;
j)

Assegurar o cumprimento das normas reguladoras das atividades de

comunicação social.

Portanto, as funções primordiais da ERC dizem respeito à regulação dos
conteúdos veiculados na comunicação social. Os seus principais focos de atenção são a
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televisão, a rádio e a imprensa e suas competências visam assegurar o cumprimento dos
direitos e deveres constitucionais, como a liberdade de imprensa, o pluralismo e a
independência dos meios face aos poderes económico e político.
Os mandatos dos membros do Conselho Regulador são de cinco anos, não
renováveis e os nomeados não podem ter sido funcionários de órgão regulados nos
últimos dois anos, nem podem exercer funções nestes mesmos órgãos dois anos após
deixarem a Entidade, como ocorre no caso da Anacom.
No processo de implementação da televisão digital terrestre, coube à ERC a
elaboração do concurso público para a atribuição de um 5º canal generalista, que
operaria de forma exclusiva na TV digital, e também a emissão de pareceres referentes à
atribuição de frequências e gestão de conteúdos dos multiplexes B a F, que teriam
cobertura nacional e parcial a partir de uma plataforma de TDT por subscrição, como
veremos nos capítulos 6 e 7.
Tanto o 5º canal quanto a TDT paga, acabaram por não fazer parte do modelo
definido para a TDT portuguesa, conforme veremos no capítulo 7.

5.5 - O mercado televiso em Portugal
Como vimos anteriormente, os anos 90 foram fundamentais na construção
atual do cenário televisivo português de TV aberta e também de TV por subscrição,
quando surgiram os operadores privados SIC e TVI, de livre acesso, e os canais de
acesso condicionado. Vamos descrever agora como se configura a televisão em
Portugal.

5.5.1 - O mercado dos canais de livre acesso por via terrestre

Atualmente, estão disponíveis em Portugal quatro canais generalistas na TV
aberta: SIC, TVI, RTP1 e 2: (ou RTP2)147.

5.4.1.1 - SIC – Sociedade Independente de Comunicação

147

Como veremos no capítulo 7, em 2012 os partidos representados na Assembleia da República
concordaram em incluir na oferta da TDT o Canal Parlamento (ARTV). No entanto, até junho de 2012,
quanto terminamos esta investigação, o canal ainda não estava disponível na TV aberta.
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A SIC foi criada em 1991 e faz parte da holding Impresa, presidida por
Francisco Pinto Balsemão, que possui investimentos nas áreas de televisão, imprensa
(jornais e revistas), rádio, Internet, cinema, animação gráfica, distribuição, entre outros
setores. Os seus principais órgãos de comunicação são o semanário Expresso e o canal
de televisão SIC, que iniciou suas transmissões em 6 de outubro de 1992. A Impresa
está presente também na TV por subscrição, com os canais SIC Mulher, SIC Notícias e
SIC Radical e SIC K, exclusivos para assinantes. Está ainda presente no mercado
televisivo internacional, com o canal SIC Internacional.
Quando foi formada a SIC, o presidente da Impresa detinha uma quota pessoal
de 2,5% da emissora e a holding detinha 25%, o que conferia ao empresário Pinto
Balsemão o controle do canal. O segundo maior acionista era a Investec, então
propriedade de Joe Berardo, que possuía 24,99%. Balsemão só iria adquirir o controle
total da SIC, com mais de 60% da emissora, em 1999. Foi nesse mesmo ano que a
operadora iniciou o processo de digitalização, adquirindo equipamentos de estúdio e
câmaras digitais (Denicoli & Sousa, 2007).
Em 2011, as receitas totais do canal SIC, referentes à distribuição em sinal
aberto, foram de 164 milhões de euros, o que representou um decréscimo de 5,1% em
relação a 2010. Isto deve-se à retração do mercado publicitário na televisão em sinal
aberto. Na SIC as receitas publicitárias desceram 8,5%, em relação ao ano anterior. A
audiência média do canal foi de 22,7%. Já as receitas geradas pelos canais da SIC
disponíveis nos serviços de TV por subscrição cresceram 2,4% em 2011, atingindo 43,1
milhões de euros. Este valor representa um total de 26,3% da faturação total da SIC. As
audiências do conjunto dos canais temáticos da SIC registaram uma média de 19,3%
(Impresa, 2011).

5.4.1.2 - TVI – Televisão Independente

A TVI faz parte do Grupo Media Capital (GMC), que está presente não apenas
no setor televisivo, mas também na rádio, imprensa, out-door, Internet, produção de
conteúdos, edição discográfica, realização de eventos musicais e culturais e distribuição
de direitos cinematográficos. O grande crescimento da Media Capital ocorreu a partir de
1999, quando comprou a TVI à Igreja Católica, reformulou a emissora e conseguiu
chegar à liderança de audiências em Portugal. O canal tornou-se principal ativo do
grupo.
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Em 2005, o grupo de comunicação espanhol Prisa comprou 33% da Media
Capital. A Prisa detém, entre outras empresas, o Jornal El País e, na área da televisão na
Espanha controla a Sogecable, que possui os canais Digital+, Cuatro, Canal+ e Localia.
Configura-se ainda como o maior grupo de rádio da América Latina e é acionista do
jornal francês Le Monde. No último trimestre de 2006, a Prisa lançou uma Oferta
Pública de Aquisição (OPA148) sobre a Media Capital e conseguiu adquirir 73,76% do
grupo. A Media Capital é uma das maiores produtoras portuguesas de ficção televisiva.
(Denicoli & Sousa, 2007).
Na TV aberta, o canal TVI mantém a liderança das audiências há 7 anos. Em
2011 teve uma audiência média de 34,5%. Nos serviços de TV por subscrição o grupo
emite o canal informativo TVI 24. No mercado externo opera com o canal TVI
Internacional. A televisão representou uma faturação de 151 milhões de euros em 2011,
o que representa 77% de faturação da Media Capital em Portugal149. As receitas obtidas
com publicidade pela TVI tiveram um decréscimo de 10% em relação a 2010. O
relatório de contas da Media Capital não detalha o total obtido pela TVI com os canais
disponibilizados na TV por subscrição. No entanto, o grupo declara receitas de 30
milhões de euros no setor, além da publicidade. Este valor inclui também verbas obtidas
de proveitos associados a serviços multimédia. (Grupo Media Capital, 2011).

5.4.1.3 - RTP – Rádio e Televisão Portuguesa

O grupo mantém diversos canais de televisão, sendo dois de difusão nacional, a
RTP 1 e a RTP 2; dois nas regiões autónomas, a RTP Madeira e a RTP Açores; dois
com emissão para fora de Portugal, a RTP África e a RTP Internacional; dois na TV por
cabo, o canal de notícias RTP Informação 150 e a RTP Memória 151 . A RTP, por ser
marcada por 35 anos de monopólio estatal na televisão portuguesa, passou por muitas
mudanças, influenciadas pelos ventos políticos. Quando entraram no mercado os
operadores televisivos privados o grupo enfrentou sérias dificuldades. Em 1993, por
148

Uma oferta pública de aquisição (OPA) é uma operação através da qual um investidor tenta comprar
ações da empresa-alvo, com o objetivo de tomar o seu controle ou reforçar uma posição que já tenha.
149
O segmento de Televisão incorpora também a empresa Publipartner, que atua nas áreas de gestão de
marketing e de parcerias. "Por este motivo, as receitas de publicidade do segmento reportado são
ligeiramente inferiores às da TVI de forma isolada" (Grupo Media Capital, 2011:6).
150
Anteriormente denominado RTPN, o canal all news foi criado em 2004. Passou a chamar-se RTP
Informação em 19 de setembro de 2011.
151
O Programa do XIX Governo Constitucional (Presidência do Conselho de Ministros, 2011) prevê a
privatização de um dos canais da RTP, conforme veremos no capítulo 7. No entanto, até a conclusão
deste estudo a privatização não estava oficialmente em curso.

187

decisão governamental, a RTP perdeu sua principal fonte de receita - a taxa televisiva,
que foi extinta. Passou a depender, pela primeira vez, das verbas de publicidade.
Procurando adaptar-se aos novos tempos, a RTP mudou então sua programação,
optando por uma grelha mais comercial, o que não agradou aos seus telespectadores. A
crise foi agravada e as dívidas acumularam-se. De 1995 a 2002, a RTP passou por cinco
administrações e 12 direções de programas (Martins, 2006).
Em 2002, o governo do Partido Social Democrata (PSD), liderado pelo
primeiro-ministro Durão Barroso, iniciou uma reforma estratégica na RTP, que, naquele
ano, atingiu uma situação líquida negativa de 900 milhões de euros.
Como parte da reestruturação, o PSD decidiu manter a RTP1 como um canal
generalista, abriu a RTP2 à participação da sociedade civil, desenvolveu projetos para a
TV por cabo, criando a RTPN e a RTP Memória, deu autonomia à RTP Açores e RTP
Madeira, criando empresas regionais de televisão, e ampliou a cobertura da RTP África
e RTP Internacional. Em 2005, conseguiu sair do vermelho e obteve um resultado
operacional de 1,5 milhão de euros. Em 2006, o resultado operacional positivo atingiu
16,4 milhões de euros. A reestruturação também preparou o grupo para a era digital
(Denicoli & Sousa, 2007).
Em 2011, a RTP obteve em resultado líquido positivo de 18,9 milhões de
euros, um crescimento de 26% em relação ao ano anterior. O passivo bancário atingiu o
seu menor índice desde o início da reestruturação, chegando a 171,9 milhões, uma
redução de 77% em relação a 2010152.

5.5.2 – A chegada da TV por subscrição

Com o fim da proibição da TV privada em Portugal, em 1990 é aprovada a Lei
da Televisão por cabo (Lei nº 58/90, de 7 de setembro).
A partir daí, formou-se um novo mercado no país, de televisão por subscrição,
que se desenvolve conforme demonstramos na tabela 53:

152

Números fornecidos pelo Sindicato dos Trabalhadores da RTP, por meio de comunicação pessoal, via
email, em 21 de março de 2012.
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Tabela 53: Abertura do mercado televisivo em Portugal.

1989

Revisão constitucional elimina proibição de TV privada em Portugal.

1990

Publicação da Lei da Televisão por Cabo.

1992

Início do projeto-piloto Cabo TV madeirense.

1993

Início do projeto-piloto Cabo TV Açoriana.

1994

TV Cabo recebe autorização do regulador para atuar no continente.

1995

TV paga atinge 55 mil subscritores e surge o primeiro canal fechado em
português, o Discovery (em português do Brasil).

1996

1ª oferta temática para o público infantil (canais Panda e Odisseia).

1997

Oferta atinge o número de 40 canais.

1998

Surgem os serviços de TV paga via satélite e os primeiros canais
premium.

1999

Legislação é alterada e operadores podem alargar a oferta para serviços
de Internet.

2001

É criado o canal SIC Notícias.

2003

Redes de cabo começam a ser digitalizadas e surgem os canais de filmes
Lusomundo.

2004

Surge o canal SporTV

2007

Spin-off da PTM e canais Lusomundo passam a chamar-se TV Cine.
Operadoras passam a incorporar serviços de telefonia fixa.

2008

É criada a marca Zon e operadoras passam a incorporar serviços de
telefonia móvel.

2009

Surge o primeiro canal português em HD, o SporTV HD.

2011

TV por subscrição atinge 2,98% milhões de assinantes.
Fonte: Zon Multimédia, 2011.

Já em termos de tecnologias utilizadas para a transmissão dos sinais televisivos
da TV paga, o terceiro trimestre do 2012 (Anacom, 2012c) apresenta os seguintes
dados:


Cabo – 48%



Satélite (DTH) – 22,9%



Outros (xDSL, IPTV, etc) – 19,1%



Fibra ótica – 10%
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