CAPÍTULO 7 - O MODELO ADOTADO PARA A TDT
Estabelecidos os parâmetros para a introdução da TDT, veremos neste capítulo
como ela foi formada na prática. Vamos demonstrar como foi estabelecido o modelo
português de televisão digital terrestre, desde o papel do governo à atuação do
regulador, passando pela formação da opinião pública e a preparação dos cidadãos para
a transição do analógico para o digital. Também iremos demonstrar os indícios de falhas
no cumprimento da Lei das Comunicações Eletrónicas, a influência da TDT nas
audiências dos canais generalistas e a política de exploração dos serviços do dividendo
digital.

7.1 - A TDT prevista na lei e a TDT na prática
Passadas as etapas dos concursos, a PT iniciou os testes para as transmissões na
TDT. As primeiras imagens emitidas foram divulgadas de forma não oficial, em
outubro de 2008, por telespectadores, em fóruns especializados online 184 e blogs
específicos185. Tratava-se de um documentário sobre a vida marinha, conforme podemos
conferir nas fotos abaixo:

Ilustração XXIII: As primeiras imagens da TDT portuguesa.

No dia 9 de dezembro de 2008, a Anacom emitiu à Portugal Telecom o título
de utilização de frequências referentes ao multiplex A (Deliberação nº6/2008, de 9 de

184

Fórum Satellites. Informação disponível em http://www.satellites.co.uk/forums/tdt/137592-tdtprimeiras-imagens.html. Acedido em 3 de abril de 2012.
185
Blog TDT em Portugal. Informação disponível em http://tdt-portugal.blogspot.pt/2008/10/tdtprimeiras-emisses-j-esto-no-ar.html. Acedido em 3 de abril de 2012.
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dezembro

186

), também chamado título habilitante, que, entre outras questões,

determinava:


A garantia, no final da implementação da rede, de uma cobertura de 90,12%
da população em território continental, 87,36% na Região Autónoma dos
Açores e 85,97% na Região Autónoma da Madeira.



A garantia de uma cobertura complementar via satélite nas chamadas zonas
de sombra, onde o sinal da TDT não estivesse disponibilizado, sendo que a
PT ficaria obrigada "a subsidiar, incluindo a mão-de-obra, equipamentos
recetores terminais, antena e cablagem, os clientes das zonas não cobertas por
radiodifusão digital terrestre para que estes não tenham qualquer acréscimo
de custos, face aos utilizadores daquelas" (Anacom, 2008: 6).



O subsídio para a aquisição de descodificadores de receção, "designadamente
por parte de cidadãos com necessidades especiais, grupos populacionais mais
desfavorecidos e instituições de comprovada valia social" (Anacom, 2008: 8).



A implementação de medidas de apoio ao utilizador.



A implementação de um plano de promoção e informação sobre a TDT, de
âmbito nacional e regional, em diversos meios, nomeadamente, outdoors TV,
rádio, imprensa, e Internet.



A realização e divulgação, junto à Anacom, de inquéritos e estudos de
acompanhamento da transição para a TV digital terrestre.



A divulgação periódica de indicadores sobre a implementação da TDT em
Portugal, incluindo a percentagem de população coberta, a percentagem de
edifícios com antena coletiva preparados para receber a TDT, o total de
vendas de equipamentos para a receção da TDT e de aparelhos de TV com
recetores incorporados, o número de lares com utilização da TDT, número de
utilizadores da TDT e a quota de mercado da TV digital terrestre.



A implementação de medidas com impacto na atividade económica
portuguesa, referentes ao desenvolvimento da indústria nacional de
equipamentos, conteúdos e aplicações.



A reserva de capacidade para a transmissão em alta definição, de modo não
simultâneo, de acesso livre não condicionado, até o fecho das transmissões
analógicas, dos canais RTP1, RTP2, SIC, TVI (bem como RTP Açores e RTP
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O documento está disponível nos anexos deste estudo.
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Madeira, nas respetivas Regiões Autónomas) e mais o quinto canal
generalista.


A reserva de capacidade para a transmissão dos serviços de programas
televisivos em ecrã largo, formato 16:9.



A disponibilização de funcionalidades que proporcionem o acesso à
programação das pessoas com limitações visuais e auditivas.



A disponibilização de guia eletrônico de programação.



A disponibilização de serviços teletexto.

Muitas das cláusulas previstas não foram cumpridas, o que demonstraremoso
no decorrer deste capítulo. O modelo final implementado diferiu bastante das
expectativas que havia em torno do sistema quando o Estado lançou, em 2007, os
projetos de regulamento dos concursos públicos da TDT. Na altura, conforme
demonstrámos, estava previsto o lançamento de um quinto canal generalista
exclusivamente digital e de livre acesso, e também um serviço de TDT por subscrição
que contemplaria, além de canais nacionais, canais de alcance regional com
programação diferenciada que daria prioridade às produções nacionais. A tecnologia,
em vias de ser estabelecida, fomentava ainda discussões a respeito da possibilidade dos
canais serem transmitidos em alta definição e do lançamento da televisão digital
terrestre móvel (Lopes, Denicoli & Neto, 2011).
No entanto, com a alteração do cenário económico e com a influência dos
diversos agentes interessados no mercado televisivo e espectral, o que se concretizou foi
uma TDT com a menor oferta de canais da União Europeia, conforme mostra o gráfico
abaixo, do Observatório Audiovisual Europeu187:

187

O gráfico inclui a oferta de canais disponível nas plataformas livres e também nos serviços de TDT por
subscrição. A lista não inclui a Bulgária e a Roménia, que até o término desta tese ainda não haviam
concluído os seus respetivos modelos de implementação da TV digital terrestre.
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Ilustração XXIV: Total de canais disponíveis na TDT, na União Europeia188
Fonte: Observatório Audiovisual Europeu

A qualidade das imagens da TDT concretizou-se com definição standard, não
foi formado um serviço opcional de TDT paga, não foram desenvolvidos planos
concretos para TV móvel e o quinto canal generalista de livre acesso não foi criado.
Em relação à prometida interatividade, ela ficou restrita ao guia eletrónico de
programação e à promessa de haver um serviço de legendagem, mas não foi
estabelecido um padrão para isto (Portugal Telecom, 2010) e até o final deste estudo o
sistema não estava concretizado. Outros serviços interativos, como a possibilidade de
gravação de programas, passaram a ser inerentes à qualidade da set-top-box adquirida
pelo telespectador e não aos canais de transmissão.
No que diz respeito ao número de canais, a TDT contemplou apenas os canais
já existentes na TV analógica, o que contrariou as expectativas da população, que se
mobilizou, por meio da Internet – através de páginas nas redes sociais, vídeos online e
fóruns, para exigir mais canais, sobretudo os canais da RTP que estavam disponíveis
apenas nos serviços de TV por subscrição (Denicoli, 2011c).

7.1.1 - O grupo de acompanhamento da TDT

Em 17 de março de 2009, o Conselho de Ministros publicou uma Resolução
que determinava a criação do Grupo de Acompanhamento da Migração para a Televisão
188

Dados divulgados em 8 de junho de 2011. Disponíveis em
http://www.obs.coe.int/about/oea/pr/mavise_juin2011.html. Acedido em 5 de abril de 2012.

222

Digital (GAM-TD), que teria a função de coadjuvar a Anacom. O grupo seria composto
por um representante da Portugal Telecom, um representante de cada operador
televisivo, dois representantes dos fabricantes e das empresas de comércio de retalho de
equipamentos de receção de televisão, um representante da Direção-Geral do
Consumidor e um representante dos consumidores individuais, designado pelas
associações de consumidores. Havia ainda a possibilidade de ser integrado ao grupo
outros membros, cujo contributo se mostrasse necessário, que se apresentariam
mediante convite da Anacom e aprovação do GAM-TD. A comunidade académica não
foi incluída no grupo.
O GAM-TD tinha a obrigação de se reunir a cada três meses e suas atividades
se encerrariam com a conclusão de um relatório final do processo de transição, a
apresentar ao governo seis meses após o fim das emissões analógicas, ou seja, até 26 de
outubro de 2012.
Os nomes dos membros indicados para o grupo não foram divulgados pela
Anacom e nem as atas das reuniões. No site do regulador, a última referência ao GAMTD antes da conclusão deste estudo foi feita em 26 de setembro de 2011, quando o
grupo teria reunido pela 9ª vez. No entanto, não foram divulgados pormenores sobre os
encontros. Os relatórios que o grupo deveria produzir também jamais foram divulgados.
Pode-se dizer que a importância do GAM-TD foi praticamente nula no processo de
transição, pois não houve qualquer posicionamento a respeito das polémicas que o
processo envolveu, nem mesmo a apresentação de alternativas ou discussão de soluções.
Segundo a Anacom, as reuniões do GAM-TD serviram apenas para informar sobre «os
últimos desenvolvimentos relacionados com o processo de transição da televisão
analógica para o digital, bem como informação das ações em curso189» ou para dar «o
ponto de situação do processo de transição da TV analógica para o digital190».

7.1.2 - Um novo Governo, a mesma política

Na área política, em março de 2011, o governo do PS, que havia coordenado,
juntamente com a Anacom, a elaboração das regras de implementação da TDT, sofre
um revés com a pedido de demissão do primeiro-ministro José Sócrates, devido ao facto
189

Informação disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1096204. Acedido em 23 de
abril de 2012.
190
Informação disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1101369. Acedido em 23 de
abril de 2012.
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do programa de austeridade para tentar conter a crise económica portuguesa ter sido
chumbado no Parlamento pela oposição (Diário de Notícias/Lusa, 23 de março de
2011191). O presidente da República aceitou o pedido e convocou eleições para o dia 5
de junho de 2011. O Partido Social Democrata (PSD) venceu a eleição e, no dia 21 de
junho de 2011, tomou posse o XIX Governo Constitucional, tendo à frente o primeiroministro Pedro Passos de Coelho. O programa de governo apresentado dizia, em relação
à comunicação social:

O Governo pontuará a sua atuação pela Mudança pautado pelo novo
contexto tecnológico e financeiro. Esta Mudança exige que o Estado
assegure de forma clara e firme uma concorrência transparente e, sobretudo,
o acesso de todos os cidadãos aos conteúdos, incluindo a informação
independentemente da plataforma tecnológica. As mudanças em curso (v.g.
a Televisão Digital Terrestre, (…) e as novas gerações de banda larga)
exigem especial cuidado de forma a garantir que não há cidadãos excluídos
particularmente por razões económicas, pelo que o Estado compromete-se
combater qualquer tipo de exclusão, atuando de forma rigorosa na esfera
legislativa e reguladora. (Programa do XIX Governo Constitucional,
2011: 94)

O acesso ao serviço público de televisão refletia uma exclusão de diversos
cidadãos que, ao não subscreverem uma plataforma de televisão, não conseguiam
visionar todos os canais da RTP. Ou seja, o que o programa de governo dizia, na prática
não foi cumprido no que diz respeito a uma das principais reivindicações relacionadas à
TDT, que era o aumento da oferta de canais e a disponibilização na TV aberta dos
canais da RTP disponibilizados apenas nas plataformas pagas. Contrariando uma
tendência de diversos países da União Europeia, Portugal não utilizou os canais
públicos para incentivar a migração voluntária dos telespectadores do sistema analógico
para o digital terrestre, como demonstraremos a seguir.

191

Reportagem disponível em http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1813091.
Acedido em 5 de setembro de 2011.
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7.1.3 - O papel do serviço público de televisão no processo da TDT

A partir da orientação da União Europeia para que os Estados-membros
promovessem o switch-off analógico em 2012, muitos países recorreram aos canais
públicos como forma de fortalecer a TDT e estimular à população a aderir
espontaneamente à plataforma, evitando assim que um grande número de cidadãos
ficasse impossibilitado de assistir TV após a digitalização dos sinais. Noutros casos, a
identificação dos cidadãos com os operadores públicos e com sua programação
diferenciada, mais voltada para as respetivas culturas locais, foram um incentivo à
manutenção da TV terrestre, cuja viabilidade vinha sendo colocada em causa pela forte
presença de canais transmitidos via cabo, satélite, fibra ótica ou da IPTV.
O recurso ao fortalecimento dos canais públicos ocorreu na maioria dos países
do bloco, mas principalmente na Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Eslovénia, Espanha,
Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Irlanda, Polónia, Reino Unido, República
Checa e Suécia.
Como vimos no capítulo 4, o caso da Dinamarca é singular, pois no país as
plataformas não terrestres atingiam em 2011 quase 90% da população e os canais
públicos passaram a representar uma forma de fortalecer a TDT a partir de uma política
de divulgação das culturas locais. A TV dinamarquesa transmite atualmente oito canais
públicos nacionais, além de cerca de 200 regionais e locais free-to-air, o que tem
impulsionado as audiências. No Reino Unido, as estratégias da BBC, que passou a
liderar o consórcio que detém as concessões da digital TV terrestre no país,
conseguiram reverter o fracasso inicial da TDT a partir do lançamento do serviço
Freeview gratuito, que conta dezenas de canais privados além de 16 canais públicos,
sendo um deles – o BBC Red Button -100% interativo (Denicoli, 2011). A Espanha, que
também sofreu desgastes ao tentar estabelecer modelos equivocados para a TDT,
investiu no fortalecimento dos canais públicos e na oferta de um alto número de canais
privados gratuitamente, levando a uma grande adesão à TDT. E, apesar de alguns
operadores espanhóis se queixarem da grande concorrência, o mercado publicitário
televisivo cresceu 7,6% no quarto trimestre de 2011, em relação ao mesmo período em
2010, e o número de horas de consumo de programação televisiva bateu um recorde,
atingindo 255 minutos diários por pessoa (El Mundo, 28 de janeiro de 2012192).

192

Disponível em http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/28/comunicacion/1327748407.html. Acedido
em 6 de Setembro de 2011.
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No caso de Portugal, a possibilidade do serviço público de televisão contar
com um multiplex próprio, onde poderia transmitir de forma livre e gratuita os canais
que hoje estão disponíveis apenas nos serviços de TV por subscrição, jamais foi
considerada. Ao contrário, o XIX Governo Constitucional de Portugal estabeleceu como
objetivo a privatização da RTP, que, ao ser concretizada, enfraquecerá ainda mais a
oferta dos canais públicos na TDT portuguesa. A meta consta no programa de governo:

O Grupo RTP deverá ser reestruturado de maneira a obter-se a uma forte
contenção de custos operacionais já em 2012 criando, assim, condições tanto
para a redução significativa do esforço financeiro dos contribuintes quanto
para o processo de privatização. Este incluirá a privatização de um dos
canais públicos a ser concretizada oportunamente e em modelo a definir face
às condições de mercado (Programa do XIX Governo Constitucional,
2011: 94).

Em termos da presença dos operadores públicos na TDT free-to-air nos países
da União Europeia, estão disponíveis 127 canais de alcance nacional. Portugal está entre
os que transmitem o menor número de canais, conforme mostra a tabela a seguir193:

Tabela 60: Número de canais públicos na TDT nos países da União Europeia.

Número de canais País
públicos na TDT
17 canais

Reino Unido

15 canais

Itália

10 canais

Alemanha
Grécia

8 canais

Dinamarca
Bélgica

193

Os dados foram fechados em 5 de abril de 2012 e não incluem a Bulgária e Roménia - que ainda estão
a definir o modelo de TDT que irão adotar, e Luxemburgo, cujo único canal público existente no país é o
Canal do Parlamento, disponível somente via satélite. A lista também não inclui canais regionais e locais,
canais time shifted e canais HD simulcast. No caso da Bélgica, devido à particularidade políticoadministrativa do país, só é possível aceder a todos os oito canais públicos da TDT em Bruxelas. Na
região de Flandres só são visionados quatro canais, bem como na região da Valónia. Devido à
volatilidade do mercado televisivo neste momento de transição do analógico para o digital, é importante
ressaltar que o quadro pode sofrer alterações até a data do switch-off analógico nos respetivos países.
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7 canais

França

6 canais

Espanha
Irlanda
Suécia

5 canais

Polónia

4 canais

Áustria
Finlândia
Hungria
Lituânia
República Checa

3 canais

Eslovénia
Países Baixos

2 canais

Chipre
Estónia
Eslováquia
Letónia
Malta
Portugal

É possível concluir que, enquanto na maioria dos países da Europa a função
social da TV pública foi naturalmente transferida para a TV digital terrestre, Portugal
tem caminhado por uma lógica inversa. Mesmo a TDT estando no cerne das questões
referentes à reestruturação do Serviço Público de Comunicação proposto pelo XIX
Governo Constitucional, parece ser algo dissociado das resoluções práticas aplicadas. A
disponibilização livre dos canais públicos restritos ao percentual da população que pode
pagar por um serviço televisivo seria uma forma de amenizar as disparidades e permitir
«o acesso de todos os cidadãos aos conteúdos», democraticamente194.
Coube à oposição, mais especificamente ao Partido Comunista Português,
apresentar na Assembleia da República um Projeto de Lei, em 7 de fevereiro de 2012,
para garantir "a universalidade do acesso à televisão digital terrestre e o alargamento da

194

Não são disponibilizados na TV aberta os seguintes canais do operador público: RTP1 HD, RTP
África, RTP Informação e RTP Memória.
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oferta televisiva a todos os canais do serviço público 195 ". O partido do governo
apressou-se em dizer que era contra a proposta de incluir os canais da RTP na TDT,
utilizando argumentos equivocados. Em entrevista publicada na imprensa, a deputada
Francisca Almeida, do PSD, disse que o partido iria votar contra o Projeto de Lei do
PCP. Os argumentos da parlamentar foram os seguintes (Correio da Manhã, 26 de
fevereiro de 2012196):

Colocar a RTP Memória e a RTP Informação na TDT "representaria um
acréscimo de custos de 3,5 milhões de euros anuais por canal". Além disso,
acrescenta Francisca Almeida, é preciso somar uma "perda de receitas de 5,5
milhões de euros", o valor que estes canais recebem por fazer parte dos
pacotes da Zon e do MEO.

As declarações mostraram o total desconhecimento da matéria. A parlamentar
utilizou em suas contas valores referentes à transmissão de um canal na TV analógica.
Como a TDT opera por meio de um multiplex, a transmissão digital é menos onerosa.
Além disto, a deputada também errou ao afirmar que a inclusão dos canais da RTP na
TDT implicariam uma perda de 5,5 milhões de euros que a empresa recebe por fazer
parte dos pacotes de TVs pagas. O engano ocorreu porque mesmo estando na TDT os
canais continuariam presentes nas plataformas por subscrição e, portanto, poderiam
continuar a receber os valores contratados para tal fim.
Diante dos equívocos, entramos em contato com a parlamentar, através de um
email enviado em 27 de fevereiro de 2012197, questionando as afirmações. A resposta
chegou no dia 9 de março, e reafirmava eventuais perdas de receitas relacionadas à
disponibilização dos canais na TV paga198:

A introdução dos canais da RTP na TDT importa acrescidos custos para os
contribuintes e para a empresa que, recordo, integra agora o perímetro do
Orçamento de Estado. Custos de transmissão e perda de receitas de cabo, já
195

Projeto de Lei N.º 167/XII, disponível em http://www.pcp.pt/node/255070. Acedido em 5 de abril de
2012.
196
Reportagem disponível em http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/tv--media/canais-nodigital-custam-12-milhoes. Acedido em 5 de abril de 2012.
197
O conteúdo do email está disponível em http://tvdigital.wordpress.com/2012/02/27/deputada-utilizaargumento-equivocado-ao-justificar-ser-contra-a-inclusao-dos-canais-da-rtp-na-tdt/. Acedido em 5 de
abril de 2012.
198
A íntegra da resposta está disponível em http://tvdigital.wordpress.com/2012/03/09/resposta-dadeputada-francisca-almeida-do-psd-a-respeito-dos-pedido-para-que-os-canais-da-rtp-sejamdisponibilizados-na-tdt/. Acedido em 5 de abril de 2012.
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que é inverosímil a manutenção no cabo de canais existentes em sinal
aberto199.

Apesar dos argumentos pouco claros, a proposta do PCP foi rejeitada. No
entanto, os partidos representados na Assembleia da República concordaram em incluir
na oferta da TDT o Canal Parlamento (ARTV), cuja iniciativa coube à presidente da
Assembleia da República, Assunção Esteves (PSD), quando, em 25 de janeiro de 2012,
defendeu a difusão do canal em sinal aberto, durante reunião da conferência de líderes,
conforme divulgou a imprensa:

Assunção Esteves terá assumido estar entre as suas prioridades a ambição de
que o Canal Parlamento possa a prazo cobrir um maior número de eventos
referentes às atividades da Assembleia da República (mesmo no exterior) e,
por outro lado, que o canal chegue a um número mais elevado de cidadãos.
(Jornal de Negócios, 25 de janeiro de 2012200).

Durante o período de simulcast analógico e digital, a ausência na TDT dos
canais públicos ofertados com exclusividade nas TVs pagas configurou-se na ausência
também de um maior incentivo para que os cidadãos migrassem para a nova plataforma
digital. As políticas para que a população estivesse preparada para o switch-off
analógico não puderam, portanto, contar com a força do serviço público na sua
totalidade.

7.2 - O switch-off analógico e o switch-over digital
Oficialmente, as transmissões da TDT portuguesa arrancaram no dia 29 de
abril de 2009, em 29 localidades, cobrindo 40% da população201. A Portugal Telecom
199

A resposta que obtivemos foi exatamente a mesma, ipsis litteris, enviada para outros intervenientes que
questionaram as declarações da parlamentar, como o blog TDT em Portugal, que publicou o texto no
endereço http://tdt-portugal.blogspot.pt/2012/02/tdt-rtp-memoria-informacao-espanhola.html. Acedido
em 5 de abril de 2012.
200
Disponível em http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=533827.
Acedido em 5 de abril de 2012.
201
As localidades foram: Alcochete, Almada, Alpiarça, Amadora, Barreiro, Benavente, Chaves, Coimbra,
Entroncamento, Évora, Faro, Funchal, Gaia, Golegã, Lisboa, Mangualde, Matosinhos, Moita, Montijo,
Oeiras, Olhão, Palmela, Ponta Delgada, Porto, Salvaterra de Magos, Seixal, Sintra, Torres Novas e Viana
do
Castelo
(Informação
disponibilizada
pela
Portugal
Telecom
em
http://tdt.telecom.pt/recursos/apresentacoes/PR_tdt2009_v28abril_1345.pdf. Acedido em 3 de abril de
2012).
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estabeleceu um calendário faseado em oito etapas, até o final de 2010, para concluir o
alcance de cobertura exigido. O switch-over digital foi estabelecido de acordo com os
mapas abaixo202:

Ilustração XXV: Fases do switch-over digital em Portugal.
Fonte: Fórum TDT (www.tdt.telecom.pt)

As primeiras transmissões ocorreram em simulcast, ou seja, estavam a ser
transmitidos ao mesmo tempo os sinais analógicos e os digitais.
Seis semanas antes do início do switch-over digital, precisamente no dia 17 de
março, foi publicada a Resolução do Conselho de Ministros nº 26/2009 203 , que
estabeleceu o dia 26 de abril de 2012 como a data para a conclusão do switch-off
202

Com exceção da primeira fase, a Anacom e a Portugal Telecom não divulgaram as datas específicas
das demais fases nem a totalidade dos locais abrangidos. Devido às questões técnicas, a população era
orientada a entrar em contato com a PT e fornecer um código postal para saber se a área especificada já
contava com a cobertura da TDT.
203
Disponível em http://tdt.telecom.pt/recursos/apresentacoes/0170101702.pdf. Acedido em 12 de abril
de 2012.
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analógico. A Resolução determinou ainda que a Anacom divulgasse um plano detalhado
da cessação das emissões analógicas terrestres. Por deliberação de 24 de junho de 2010,
a Anacom publicou um plano para o switch-off (PSO) 204 , que estabeleceu o
desligamento dos sinais analógicos em três fases, precedidas pelo desligamento em três
zonas piloto.

7.2.1 - As zonas piloto

A deliberação da Anacom determinava que as zonas piloto teriam que seguir
alguns critérios, entre eles:


As zonas escolhidas deveriam ter uma orografia que dificultasse, de forma
significativa, a receção de sinais alternativos após o desligamento do
retransmissor.



A população abrangida pelo desligamento não deveria ser superior a 150 mil
habitantes.



Na dada do desligamento, as emissões digitais nas zonas pilotos teriam que
estar ativas há mais de um ano.
Posteriormente, no dia 22 de dezembro de 2010, foram escolhidas como zonas

piloto as seguintes localidades205:


1º Piloto - 12 de Maio de 2011: Retransmissor de Alenquer.



2º Piloto - 16 de Junho de 2011: Retransmissor do Cacém.



3º Piloto - 13 de Outubro de 2011: Retransmissor da Nazaré.
No entanto, as zonas escolhidas não cumpriam a determinação referente à não

receção de sinais de outros transmissores. Conforme relatou o Engenheiro de
Telecomunicações Eliseu Macedo, em 29 de março de 2011, tratava-se de localidades

204

Deliberação de 24 de junho de 2010, disponível em
http://www.anacom.pt/streaming/pso_deli24062010.pdf?contentId=1032191&field=ATTACHED_FILE.
Acedido em 12 de abril de 2012.
205
Deliberação de 22 de dezembro de 2010, disponível em
http://tvdigital.files.wordpress.com/2010/12/delibtdt22dez2010.pdf. Acedido em 12 de abril de 2012.
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com reduzida área onde se recebiam sinais televisivos de vários emissores e
retransmissores206:

Vejamos o caso de Alenquer:

Ilustração XXVI: Transmissores da TDT que emitem para Alenquer.

O retransmissor de Alenquer é retransmissor de muito baixa potência207 o
que indicia ter uma cobertura bastante reduzida. Na figura anterior podemos
também observar que está bastante próximo de outras fontes de sinal
analógico, sendo a mais importante de todas o emissor de Montejunto.
O emissor de Montejunto é um ponto estratégico da rede nacional de
emissores, com uma área de influência bastante grande. A potência deste
emissor é cerca de 200 kW P.A.R, a uma cota de cerca de 650 metros.

Ilustração XXVII: Linha de alcance do transmissor de Montejunto em
Alenquer.
206

As considerações do Engenheiro Eliseu Macedo no blog TV Digital em Portugal e estão disponíveis
em http://tvdigital.wordpress.com/2011/03/29/switch-off-analogico-o-erro-nas-zonas-piloto-em-portugal/.
Acedido em 12 de abril de 2012.
207
Informação disponível no site da Anacom, no endereço
http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=42733. Acedido em 12 de abril de 2012.
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.
A figura anterior mostra o perfil de elevação da linha de vista entre Alenquer
e Montejunto. Do lado esquerdo fica a localização do emissor em
Montejunto e do lado direito a localidade de Alenquer. Podemos constatar
que não existe uma obstrução significativa de linha de vista, pelo que os
sinais do potente emissor de Montejunto, apenas a 15 km de distância,
poderão certamente ser recebidos em muitos locais de Alenquer, mesmo
depois do desligamento do retransmissor local. Haverá situações em que essa
receção será mais difícil, pois ainda assim existem pequenas elevações de
terreno (e por isso existe o retransmissor de Alenquer), mas é muito provável
que o sinal de Montejunto, pela intensidade de campo que previsivelmente
terá naquela zona (devido à potência e proximidade daquele emissor), possa
ser recebido quer por via direta, quer mesmo por reflexão. Não é fora do
comum orientar-se antenas para direções diferentes da origem geográfica do
sinal e obter-se mesmo assim um bom sinal de TV por reflexão quando a via
direta estiver obstruída.
Um forte indicador desta probabilidade é o facto da TVI nem sequer estar
ativa no retransmissor de Alenquer, o que indica que será possível receber a
TVI a partir de outro emissor ou retransmissor.
Nestas condições, é muito possível que o apagão piloto em Alenquer venha a
ser considerado “um grande sucesso”. No entanto o que é previsível que
venha a acontecer é que muitos espectadores fiquem convencidos que, após
uma re-sintonia da sua TV, estão aptos a receber a TDT, quando na realidade
estão ainda a visualizar os programas em modo analógico provenientes de
um outro posto emissor."

Apesar das zonas piloto, segundo Engenheiro Eliseu Macedo, não estarem
aptas às condições técnicas que deveriam ser determinantes para que o regulador
pudesse avaliar de forma correta os impactos ocasionados por um switch-off analógico,
a Anacom não considerou tal característica. Após a experiência nas zonas piloto,
prosseguiu-se com o switch-off analógico faseado.

7.2.1.1 - 1ª fase:

A 1ª fase do apagão estava prevista para o litoral e ocorreria no dia 12 de
janeiro, da seguinte forma:
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Desligamento dos emissores de São Macário, Reguengo do Fetal, Lisboa
Monsanto, Palmela, Foia Monchique 208 , e dos retransmissores de Caldas de Vizela,
Caldas Vizela II, Santo Tirso, Amarante, Gondar, Santa Marta Penaguião, Foz,
Valongo, Vila nova de gaia, São domingos, Lamego, Lalim, Caldas de Aregos,
Resende, Ancede, Rio Arda, Santa Maria da Feira, Arouca, Vale de Cambra, Covas do
Monte, Vouzela, Viseu, Cedrim, Préstimo, Mortágua, Avô, Cidreira, Lorvão, Penacova,
Benfeita, Vila Nova de Ceira, Caneiro, Coimbra, Ceira, Vale de Açor, Ceira dos Vales,
Padrão, Senhora do Circo, Espinhal, Castanheira de Pera, Pombal, Avelar, Alvaiázere,
Leiria, Caranguejeira, Nazaré, Ourém, Alcaria, Candeeiros, Tomar, Mira de Aire,
Sobral da Lagoa, Vale de Santarém, Alenquer, Sobral de Monte Agraço, Cabeção,
Coruche, Malveira, Carvalhal, Cheleiros, Sintra, Cacém, Odivelas, Estoril, Barcarena,
Areeiro, Graça, Montemor-o-Novo, Caparica, Sesimbra, Alcácer do Sal, Melides,
Santiago do Cacém, Cercal do Alentejo, Odemira, Odeceixe, Aljezur, Monchique,
Silves.
A Anacom chegou a divulgar que a zona litoral afetada pelo apagão previso
para o dia 12 de janeiro seria bastante extensa, conforme mostra o mapa a seguir:

208

Apesar de estarem no litoral, o plano não previa o desligamento dos transmissores do Monte da
Virgem, Montejunto, Marão e da Lousã, por alimentarem retransmissores do interior.
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Ilustração XXVIII: Mapa elaborado pela Anacom sobre o apagão analógico no litoral.
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O mapa divulgado pela Anacom não considerava o facto de que os
transmissores do Monte da Virgem, Montejunto, Marão e da Lousã, localizados no
litoral não seriam desligados, o que dava à população uma impressão errada de que toda
a faixa litorânea deixaria de receber os sinais da TDT na dada referida. Os transmissores
que seriam desligados teriam um impacto muito reduzido, se comparado ao divulgado
pela Anacom, de acordo com o que mostramos na imagem seguinte, elaborado também
pelo Engenheiro Eliseu Macedo, onde os círculos ao redor dos transmissores que se
manteriam ligados mostram o raio em que os sinais analógicos continuariam a chegar:
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Ilustração XXIX: Mapa elaborado pelo Engº de Telecomunicações Eliseu Macedo sobre o
apagão no litoral209.

209

Mapa originalmente publicado no blog TV Digital em Portugal. Disponível em
http://tvdigital.wordpress.com/2011/12/29/equivocos-da-tdt-o-apagao-no-litoral-que-nao-sera-apagao/.
Acedido em 17 de maio de 2012.
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A informação incorreta da Anacom foi explorada comercialmente na
publicidade de serviços de TV por subscrição, como foi o caso da campanha "Boa Zon",
da Zon Multimédia, que afirmava, num comercial veiculado na TV, que "em janeiro o
sinal dos quatro canais vai mudar. E isto é uma boa notícia. É boa porque se mudar para
a Zon vai poupar210". A informação oficial, portanto, acabou por confundir os cidadãos.
Após a polémica, no dia 5 de janeiro de 2012, faltando apenas sete dias para a
1ª fase do switch-off, a Anacom alterou o calendário previsto para o apagão dos sinais
analógicos no litoral, alegando que a medida serviria para reduzir o impacto da operação
e possibilitar eventuais correções das emissões211.
A 1ª fase foi então dividida em cinco etapas:
Tabela 61: Fases do apagão analógico no litoral.

1ª etapa: 12 de
janeiro de 2012

Emissor de Palmela e retransmissores de Alcácer do Sal, Melides e
Sesimbra.

2ª etapa: 23 de

Emissor de Fóia-Monchique e retransmissores de Santiago do

janeiro de 2012

Cacém, Cercal do Alentejo, Odemira, Odeceixe, Monchique, Aljezur
e Silves.

3ª etapa: 1 de

Emissor de Lisboa-Monsanto e retransmissores de Areeiro,

fevereiro de

Barcarena, Caparica, Carvalhal, Cheleiros, Estoril, Graça,

2012

Montemor-o-Novo, Odivelas, Sintra, Malveira, Sobral de Monte
Agraço, Coruche e Cabeção.

4ª etapa: 12 de

Emissor de Reguengo do Fetal e retransmissores do Vale de

fevereiro de

Santarém, Sobral da Lagoa, Mira de Aire, Candeeiros, Alcaria,

2012

Tomar, Ourém, Caranguejeira, Leiria, Alvaiázere, Avelar, Pombal,
Castanheira de Pera, Espinhal, Senhora do Circo, Padrão, Ceira dos
Vales, Vale de Açôr, Vila Nova de Ceira, Ceira, Coimbra, Caneiro,
Cidreira, Lorvão, Penacova, Mortágua, Avô e Benfeita.

5ª etapa: 23 de

Emissor de São Macário e retransmissores de Préstimo, Viseu,

fevereiro de

Cedrim, Vouzela, Vale de Cambra, Covas do Monte, Santa Maria da

210

O vídeo publicitário está disponível em
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t8LJYQkmohk. Acedido em 12 de abril de
2012.
211
Decisão da Anacom, de 6 de janeiro de 2012, disponível em
http://www.anacom.pt/streaming/Decisao_PSO1fase_2012.pdf?contentId=1112705&field=ATTACHED
_FILE. Acedido em 12 de abril de 2012.
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2012

Feira, Arouca, Rio Arda, Lalim, Vila Nova de Gaia, Foz, Valongo,
Santo Tirso, Caldas de Vizela, Caldas de Vizela II, Amarante,
Gondar, São Domingos, Ancede, Caldas de Aregos, Resende,
Lamego e Santa Marta de Penaguião212.

7.2.1.2 - 2ª fase

A segunda fase do switch-off dizia respeito às Regiões Autónomas dos Açores
e Madeira, e ocorreu no 22 de março de 2012, quando foram desligados os seguintes
transmissores e retransmissores:

7.2.1.2.1 - Estações da Região Autónoma dos Açores



Ilha de Santa Maria: Pico Alto, Maia, Malbusca, São Lourenço



Ilha de São Miguel: Pico da Barrosa, Pico Bartolomeu, Faial da Terra,
Povoação, Furnas, Ribeira Quente, Santo António Nordestinho, Feteiras,
Cascalho Negro, Lagoa do Pilar, Mosteiros.



Ilha Terceira: Santa Bárbara, Pico das Cruzes, Serra do Cume, Quatro
Ribeiras, Matias Simão, Serreta,



Ilha de São Jorge: Velas, Ilha da Graciosa, Pico do Jardim, Pico Timão, Ilha
do Pico, Calheta de Nesquim I, Calheta d Nesquim II, Pico do Geraldo,
Pontas Negras, Castelete.



Ilha Do Faial: Cabeço Gordo, Espalhafatos, Espalamaca, Pico Verde.



Ilha das Flores: Morro Alto, Ponta Ruiva, Fazenda de Santa Cruz, Monte das
Cruzes, Rocha do Touro, Fazenda das Lajes, Pico do Fachial, Fajãzinha.

212

O desligamento do retransmissor de Malhada e deixou de ser na 1ª fase e passou para a 3ª fase.
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7.2.1.2.2 - Estações Da Região Autónoma Da Madeira



Ilha Da Madeira: Pico do Silva, Pico do Areeiro, Pico do Facho, Gaula, Pico
de Água, Pico da Cruz, Cabo Girão, Curral das Freiras, Pedra Mole, Ponta do
Sol, Curral das Freiras, Pico do Arco da Calheta, Calheta, Paúl do Mar, Fajã
da Ovelha, Terça, Porto Moniz, Ribeira da Janela, Ponta Delgada,
Encumeada, Pico do Arco de São Jorge, Portela.



Ilha de Porto Santo: Porto Santo.

7.2.1.3 - 3ª fase

A terceira fase abrangeu o restante do continente e ocorreu no dia 26 de abril
de 2012. Foram desligados os emissores de Monte da Virgem, Marão, Lousã,
Montejunto, São Miguel, Mendro, São Mamede, Gardunha, Mosteiro, Marofa, Bornes,
Bragança-Nogueira, Leiranco, Muro, Valença.
Também desligaram os retransmissores de Albufeira, Odeleite, Cachopo,
Vaqueiros, Alcoutim I, Alcoutim II, Guerreiros do Rio, Almodôvar, Mértola, Corte Do
Pinto, Atalaia-Beja, Pardais, Vila Boim, Elvas, Campo Maior, Ponte de Sor, Portalegre,
São Julião, Portagem, Castelo de Vide, Belver I, Belver II, Mouriscas, Carvoeiro,
Penedo Gordo, Sertã, Alvito da Beira, Alvares, Almaceda, Pampilhosa da Serra,
Malhada II, Cabril, Machialinho, Cortiçada, Portela de Unhais, Silvares, Fajão, Barroca
Grande, Relvas, Piódão, Penamacor, Alvoco Das Várzeas, Vide, Barriosa, Loriga,
Valezim, Manteigas, Sameiro, Valhelhas, Gaia (Gonçalo), Maçainhas, Aldeia Viçosa,
Outeiro de Gatos, Moimenta da Beira, São Lourenço, Barca d’Alva, Freixo, Pirocão,
Seixas Do Douro, Valença do Douro, Alfândega da Fé, Mirandela, Miranda do Douro,
Bragança – São Bartolomeu, Rio de Onor, Frutuoso – Seixo, Vila Pouca de Aguiar,
Cidadelhe, Bragado, Vilar de Perdizes, Ribeira de Pena, Montalegre, Cerva, Tourém,
Cerdeira, Cabril – Montalegre, Vieira do Minho, Gerês, Vilarinho, Póvoa de Lanhoso I,
Povoa de Lanhoso II, Guimarães – Penha, Braga, Caldelas, Barroselas, Alto Do Galeão,
Perre – Madorra, Ponte de Lima, Arcos de Valdevez, Gião, Gavieira, Melgaço, Podame,
Sistelo, Paredes de Coura, Covas, Monte Góis, Caminha, Montedor, Malhada.
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7.3 - A redução da cobertura televisiva
Conforme já relatámos, o título habilitante que deu à PT o direito de utilização
das frequências da TDT estabeleceu que a empresa deveria garantir uma cobertura de
90,12% da população do continente, 87,36% dos Açores e 85,97% da Madeira. O
restante da população receberia os sinais televisivos de forma complementar, via
satélite.
Estas regras criaram uma defasagem de cobertura terrestre em relação à TV
analógica. As normas aplicáveis às licenças de operação na TV analógica eram regidas
pelo Decreto-Lei nº 237/98, de 5 de agosto de 1998, do Conselho de Ministros, que, em
seu artigo 7º, parágrafo 4, determinava:

Os operadores de televisão, conjuntamente com o operador de rede de
telecomunicações de suporte, devem garantir que as suas emissões cubram,
no prazo de três anos contados da data da atribuição da licença, 75% do
território nacional, devendo ser assegurada no prazo de cinco anos a
cobertura de, pelo menos, 95%213.

Como as licenças de operação da TV generalista em Portugal tinham mais de
cinco anos, os canais, de acordo com a lei, só poderiam excluir da cobertura no máximo
5% da população. No caso da rede analógica da PT, que transportava a totalidade dos
sinais da RTP e da SIC, a cobertura atingia 98% da população (Portugal Telecom,
2007).
Em maio de 2012, a Anacom divulgou na imprensa (Sol, 19 de março de
2012214) que a cobertura da TDT no país atingia 96% da população sem, no entanto,
especificar como eram feitas as medições. De acordo com os dados oficiais do próprio
regulador, no primeiro trimestre de 2012, apenas nove concelhos tinham uma cobertura
de 100% da população e cinco concelhos tinham menos de 50% da população coberta
com os sinais digitais terrestres, conforme mostra a tabela a seguir215:

213

A íntegra do Decreto-Lei está disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=979991.
Acedido em 13 de abril de 2012.
214
Disponível em http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=44376. Acedido em 18 de
maio de 2012.
215
Dados disponibilizados pela Anacom. Disponíveis em
http://tvdigital.files.wordpress.com/2012/05/cobertura-tdt-1-trimestre-2012.pdf. Acedido em 5 de junho
de 2012.
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Tabela 62: Cobertura da população pela TDT por concelhos.

Concelho
Abrantes
Águeda
Aguiar da Beira
Alandroal
Albergaria-a-Velha
Albufeira
Alcácer do Sal
Alcanena
Alcobaça
Alcochete
Alcoutim
Alenquer
Alfândega da Fé
Alijó
Aljezur
Aljustrel
Almada
Almeida
Almeirim
Almodôvar
Alpiarça
Alter do Chão
Alvaiázere
Alvito
Amadora
Amarante
Amares
Anadia
Ansião
Arcos de Valdevez
Arganil
Armamar
Arouca
Arraiolos
Arronches
Arruda dos Vinhos
Aveiro
Avis
Azambuja

Via Terrestre
94,7%
93,8%
77,1%
90,5%
92,7%
99,8%
73,5%
87,8%
97,4%
96,4%
43,5%
90%
86,1%
80,9%
86%
84,3%
100%
70,7%
96%
64,8%
100%
90,4%
99,2%
74%
99,8%
90,1%
97,6%
91,3%
93,6%
86,4%
69,8%
95,6%
83,1%
78,5%
84,9%
96.3%
97,6%
79,7%
93,7%

Via Satélite
5,3%
6,2%
22,9%
9,5%
7,3%
0,2%
26,5%
12,2%
2,6%
3,6%
56,5%
10%
13,9%
19,1%
14%
15,7%
0%
29,3%
4%
35,2%
0%
9,6%
0,8%
26%
0,2%
9,9%
2,4%
8,7%
6,4%
13,6%
30,2%
4,4%
16,9%
21,5%
15,1%
3,7%
2,4%
20,3%
6,3%
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Concelho
Baião
Barcelos
Barrancos
Barreiro
Batalha
Beja
Belmonte
Benavente
Bombarral
Borba
Boticas
Braga
Bragança
Cabeceiras de Basto
Cadaval
Caldas da Rainha
Caminha
Campo Maior
Cantanhede
Carrazeda de Ansiães
Carregal do Sal
Cartaxo
Cascais
Castanheira de Pera
Castelo Branco
Castelo de Paiva
Castelo de Vide
Castro Daire
Castro Marim
Castro Verde
Celorico da Beira
Celorico de Basto
Chamusca
Chaves
Cinfães
Coimbra
Condeixa-a-Nova
Constância
Coruche
Covilhã
Crato
Cuba

Via Terrestre
92%
98,9%
89,7%
99,9%
96,8%
91,4%
98,6%
90,1%
94,8%
98,4%
89,2%
99,9%
88,8%
94%
95,3%
94,6%
94,1%
96,8%
93,5%
88,3%
94%
90,7%
99,4%
87%
98,6%
89,7%
70,3%
54,2%
62,3%
92,2%
95,1%
89,2%
70,9%
94,9%
78,7%
95,6%
86,8%
99,7%
92,2%
91,6%
80,5%
83%

Via Satélite
8%
1,1%
10,3%
0,1%
3,2%
8,6%
1,4%
9,9%
5,2%
1,6%
10,8%
0,1%
11,2%
6%
4,7%
5,4%
5,9%
3,2%
6,5%
11,7%
6%
9,3%
0,6%
13%
1,4%
10,3%
29,7%
45,8%
37,7%
7,8%
4,9%
10,8%
29,1%
5,1%
21,3%
4,4%
13,2%
0,3%
7,8%
8,4%
19,5%
17%
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Concelho
Elvas
Entroncamento
Espinho
Esposende
Estarreja
Estremoz
Évora
Fafe
Faro
Felgueiras
Ferreira do Alentejo
Ferreira do Zêzere
Figueira da Foz
Figueira de Castelo Rodrigo
Figueiró dos Vinhos
Fornos de Algodres
Freixo de Espada à Cinta
Fronteira
Fundão
Gavião
Góis
Golegã
Gondomar
Gouveia
Grândola
Guarda
Guimarães
Idanha-a-Nova
Ílhavo
Lagoa
Lagos
Lamego
Leiria
Lisboa
Loulé
Loures
Lourinhã
Lousã
Lousada
Mação
Macedo de Cavaleiros
Mafra

Via Terrestre
98,1%
100%
96,9%
98,2%
99,6%
97,1%
97,4%
96,4%
100%
96,5%
56,9%
88,9%
97,9%
91,2%
81,8%
82,9%
64,7%
99,7%
88,1%
64%
49,5%
89%
99,8%
89,1%
85,1%
95%
99,5%
84,5%
97,8%
98,1%
94,9%
94,3%
94,4%
99,7%
96,2%
94,9%
95,1%
98,5%
98,7%
56,3%
88,4%
95%

Via Satélite
1,9%
0%
3,1%
1,8%
0,4%
2,9%
2,6%
3,6%
0%
3,5%
43,1%
11,1%
2,1%
8,8%
18,2%
17,1%
35,3%
0,3%
11,9%
36%
50,5%
11%
0,2%
10,9%
14,9%
5%
0,5%
15,5%
2,2%
1,9%
5,1%
5,7%
5,6%
0,3%
3,8%
5,1%
4,9%
1,5%
1,3%
43,7%
11,6%
5%
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Concelho
Maia
Mangualde
Manteigas
Marco de Canaveses
Marinha Grande
Marvão
Matosinhos
Mealhada
Mêda
Melgaço
Mértola
Mesão frio
Mira
Miranda do Corvo
Miranda do Douro
Mirandela
Mogadouro
Moimenta da Beira
Moita
Monção
Monchique
Mondim de Basto
Monforte
Montalegre
Montemor-o-Novo
Montemor-o-Velho
Montijo
Mora
Mortágua
Moura
Mourão
Murça
Murtosa
Nazaré
Nelas
Nisa
Óbidos
Odemira
Odivelas
Oeiras
Oleiros
Olhão

Via Terrestre
99,9%
95,7%
81,9%
92,4%
99,8%
47,3%
99,5%
90,7%
88,6%
59,8%
55,1%
98,2%
23,1%
78,5%
70,9%
92,7%
74,6%
94,2%
99,2%
97,5%
83,9%
93,7%
85,6%
55,6%
85,4%
97,5%
99,4%
83,2%
85,8%
82,1%
94%
70,9%
99,9%
92,2%
96,7%
82,9%
94,4%
62,7%
100%
99,9%
55%
99,8%

Via Satélite
0,1%
4,3%
18,1%
7,6%
0,2%
52,7%
0,5%
9,3%
11,4%
40,2%
44,9%
1,8%
76.9%
21,5%
29,1%
7,3%
25,4%
5,8%
0,8%
2,5%
16,1%
6,3%
14,4%
44,4%
14,6%
2,5%
0,6%
16,8%
14,2%
17,9%
6%
29,1%
0,1%
7,8%
3,3%
17,1%
5,6%
37,3%
0%
0,1%
45%
0,2%
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Concelho
Oliveira de Azeméis
Oliveira de Frades
Oliveira do Bairro
Oliveira do Hospital
Ourém
Ourique
Ovar
Paços de Ferreira
Palmela
Pampilhosa da Serra
Paredes
Paredes de Coura
Pedrogão Grande
Penacova
Penafiel
Penalva do Castelo
Penamacor
Penedono
Penela
Peniche
Peso da Régua
Pinhel
Pombal
Ponte da Barca
Ponte de Lima
Ponte de Sor
Portalegre
Portel
Portimão
Porto
Porto de Mós
Póvoa de Lanhoso
Póvoa de Varzim
Proença-a-Nova
Redondo
Reguengos de Monsaraz
Resende
Ribeira de Pena
Rio Maior
Sabrosa
Sabugal
Salvaterra de Magos

Via Terrestre
98,2%
64,6%
87%
80,4%
86,2%
66,6%
98,9%
99,4%
100%
47,8%
98,1%
96,8%
84,7%
68,5%
96,1%
91,4%
99,2%
89,6%
87,6%
98%
96,5%
90%
88,4%
86,4%
95,6%
88,9%
91,7%
86,4%
97,3%
99,7%
91,2%
98,7%
100%
89,8%
100%
98,1%
88,7%
76,6%
95,3%
83,6%
78,5%
99,5%

Via Satélite
1,8%
35,4%
13%
19,6%
13,8%
33,4%
1,1%
0,6%
0%
52,2%
1,9%
3,2%
15,3%
31,5%
3,9%
8,6%
0,8%
10,4%
12,4%
2%
3,5%
10%
11,6%
13,6%
4,4%
11,1%
8,3%
13,6%
2,7%
0,3%
8,8%
1,3%
0%
10,2%
0%
1,9%
11,3%
23,4%
4,7%
16,4%
21,5%
0,5%
246

Concelho
Santa Comba Dão
Santa Maria da Feira
Santa Marta de Penaguião
Santarém
Santiago do Cacém
Santo Tirso
São Brás de Alportel
São João da Madeira
São João da Pesqueira
São Pedro do Sul
Sardoal
Sátão
Seia
Seixal
Sernancelhe
Serpa
Sertã
Sesimbra
Setúbal
Sever do Vouga
Silves
Sines
Sintra
Sobral de Monte Agraço
Soure
Sousel
Tábua
Tabuaço
Tarouca
Tavira
Terras de Bouro
Tomar
Tondela
Torre de Moncorvo
Torres Novas
Torres Vedras
Trancoso
Trofa
Vagos
Vale de Cambra
Valença
Valongo

Via Terrestre
94,7%
98,3%
92,9%
91,3%
93,7%
99,6%
98,6%
99,8%
85,2%
85,5%
61%
85,4%
72,1%
99,9%
86,1%
84,1%
93,8%
99,9%
99,6%
63,6%
90,4%
94,5%
99,1%
90,1%
89,7%
72,1%
97,2%
85,1%
83,6%
94,8%
54,6%
91,1%
94,9%
94,5%
95,4%
89%
91,2%
99,8%
63,7%
89,9%
99,9%
99,9%

Via Satélite
5,3%
1,7%
7,1%
8,7%
6,3%
0,4%
1,4%
0,2%
14,8%
14,5%
39%
14,6%
27,9%
0,1%
13,9%
15,9%
6,2%
0,1%
0,4%
36,4%
9,6%
5,5%
0,9%
9,9%
10,3%
27,9%
2,8%
14,9%
16,4%
5,2%
45,4%
8,9%
5,1%
5,5%
4,6%
11%
8,8%
0,2%
36,3%
10,1%
0,1%
0,1%
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Concelho
Valpaços
Vendas Novas
Viana do Alentejo
Viana do Castelo
Vidigueira
Vieira do Minho
Vila de Rei
Vila do Bispo
Vila do Conde
Vila Flor
Vila Franca de Xira
Vila Nova da Barquinha
Vila Nova de Cerveira
Vila Nova de Famalicão
Vila Nova de Foz Côa
Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Paiva
Vila Nova de Poiares
Vila Pouca de Aguiar
Vila Real
Vila Real de Santo António
Vila Velha de Rodão
Vila Verde
Vila Viçosa
Vimioso
Vinhais
Viseu
Vizela
Vouzela

Via Terrestre
77,6%
98,4%
92,1%
97,4%
90,2%
77,4%
76%
79,1%
99,9%
85,4%
94,6%
95,2%
95,5%
99,4%
95,1%
99,5%
68,2%
93,9%
87,4%
94,5%
99%
93,6%
93,7%
99,7%
64,9%
65,5%
95,5%
100%
65,6%

Via Satélite
22,4%
1,6%
7,9%
2,6%
9,8%
22,6%
24%
20,9%
0,1%
14,6%
5,4%
4,8%
4,5%
0,6%
4,9%
0,5%
31,8%
6,1%
12,6%
5,5%
1%
6,4%
6,3%
0,3%
35,1%
34,5%
4,5%
0%
34,4%

7.3.1 - O problema das zonas de sombra

A redução da cobertura televisiva digital em relação à analógica criou uma
situação de exclusão de parte da população que recebia os sinais analógicos, mas que
não poderia ver televisão digital terrestre. Estimava-se, em janeiro de 2012, que 1
milhão e 300 mil de pessoas viviam em zonas de sombra da TDT (RTP, 5 de janeiro de
2012216).
216

Informação disponível em
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=515823&tm=92&layout=121&visual=49. Acedido em 19 de
abril de 2012.
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Houve uma grande pressão por parte dos meios de comunicação, que
mostravam em reportagens a indignação de muitos cidadãos, por estarem em zonas não
cobertas. Em janeiro de 2012, a imprensa publicava um comunicado emitido pela
Portugal Telecom, que afirmava estar disposta a "reforçar a cobertura de Televisão
Digital Terrestre (TDT) nas sedes de concelho com menor cobertura, quando possível,
assegurando uma cobertura de 93/94%" (Jornal de Negócios, 24 de janeiro de 2012 217).
Os critérios para o reforço na não foram informados pela Anacom nem pela Portugal
Telecom. Também não foi explicado se o pagamento dos equipamentos seria
responsabilidade das autarquias ou da PT. No entanto, o deputado Bruno Dias, do
Partido Comunista Português (PCP), denunciou na Assembleia da República que a
Portugal Telecom teria pedido 90 mil euros à Câmara Municipal de Vouzela para
instalar emissores de pequeno alcance para expandir a cobertura da TDT (Jornal de
Negócios, 5 de janeiro de 2012218). O regulador e a PT não se pronunciaram a respeito
das afirmações do deputado.
A Anacom pronunciou-se para dizer que as autarquias ou juntas de freguesias
não tinham autorização para instalar, por conta própria, equipamentos retransmissores
da TDT, pois isto era de competência exclusiva da Portugal Telecom e quem o fizesse
de forma ilegal estaria sujeito à coima. Era uma resposta à iniciativa de alguns autarcas
que decidiram instalar retransmissores de forma a permitir à população excluída a
receção dos sinais digitais terrestres, como ocorreu em Orbacém, Caminha, onde a junta
local gastou cerca de 7 mil euros com a instalação de um retransmissor privado (Jornal
de Negócios, 27 de janeiro de 2012219).
Conforme já referimos na introdução deste estudo, apesar de pedidos de
esclarecimento que enviamos à Anacom e à Portugal Telecom

220

, solicitando

informações sobre a política de instalação de repetidores nas zonas de sombra, jamais
obtivemos resposta.

217

Disponível em http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=533457.
Acedido em 23 de abril de 2012.
218
Disponível em http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=529825.
Acedido em 23 de abril de 2012.
219
Disponível em http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=534447.
Acedido em 23 de abril de 2012.
220
A solicitação de esclarecimentos foi enviada no dia 20 de janeiro para a Portugal Telecom, por meio
do sítio www.tdt.telecom.pt, disponibilizado pela empresa para esclarecimento de dúvidas referentes à
TDT. Já a solicitação á Anacom foi feita no dia 23 de abril de 2012, por meio do serviço "Anacom
responde", disponibilizado no sítio da Agência, no endereço http://anacom.inbenta.com/.

249

7.3.2 - Os subsídios para a receção DTH

Como previa o título habilitante de utilização de frequências, a Portugal
Telecom ficava obrigada a cobrir a população das zonas de sombra com uma cobertura
complementar via satélite, através de equipamento de receção direct-to-home (DTH).
Ainda de acordo com o título, a Portugal Telecom seria obrigada a arcar com todos os
custos para garantir aos cidadãos a receção dos sinais através do sistema de cobertura
complementar.
No entanto, no dia 7 de abril de 2011, a Anacom publicou uma deliberação221
que desonerou a PT e definiu apenas uma comparticipação da empresa, desconsiderando
o que constava no título habilitante. O novo documento dizia o seguinte:

Dada a dispersão por vários documentos de informação pertinente
relativamente a este processo e a necessidade de incorporar no direito de
utilização de frequências ICP-ANACOM n.º 06/2008 a concretização do
compromisso assumido, o ICP-ANACOM considerou necessário clarificar
as obrigações assumidas pela PTC no que respeita à comparticipação de
instalações e equipamentos DTH (direct-to-home).

A “dispersão” que o documento cita não encontra justificações plausíveis,
porque o título habilitante era muito claro. A deliberação que alterou as obrigações da
PT em relação às zonas de sombra foi elaborada após várias reuniões de esclarecimento
entre o regulador e o regulado. O resultado foi que parte dos custos do equipamento e da
instalação, que antes deveriam ser pagos pela PT, passaram a ser suportados pela
população. Todas as famílias que estivessem numa zona de sombra e não fossem assinantes de
serviços de TV paga poderiam receber a comparticipação. No caso do descodificador, o

preço a ser suportado pelo utilizador seria de 55 euros. No caso da instalação (que
incluía não apenas o serviço, mas também a antena recetora DTH), os valores foram
estabelecidos nos seguintes termos:

Nos casos em que os utilizadores o pretendam, a instalação DTH será
realizada por agentes próprios ou parceiros da PTC (PT Comunicações) que
pela mesma cobrarão um valor máximo de €61 (IVA incluído). Para este

221

Deliberação de 7 de abril de 2011, disponível em
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1080844. Acedido em 19 de abril de 2012.
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efeito, a PTC disponibilizará a lista de agentes instaladores recomendados
por área.

Tal alteração criou uma situação que colocou os cidadãos portugueses em
situações distintas. Havia os que estavam aptos a receber os sinais da TDT, e para isto
deveriam apenas comprar um descodificador de fácil instalação, e os que não estavam
em zonas cobertas pela TDT, que deveriam comprar um descodificador, uma antena
específica para receção DTH e instalar o equipamento, que requer uma operação mais
complexa. Diante disto, a Assembleia da República publicou uma resolução (Resolução
n.º 11/2012, de 6 de fevereiro222), recomendando ao governo que adotasse medidas que
garantissem a cobertura universal televisiva sem custos adicionais para os utilizadores,
assegurando a não exclusão de cidadãos, principalmente por questões económicas, no
acesso aos sinais televisivos. A resolução solicitava ainda o incremento nas ações de
fiscalização e informação sobre o processo de implementação da televisão digital
terrestre e requeria que fosse retomado o acordo que garantia que a PT seria a
responsável pelo custeio para a receção de sinais via satélite nas zonas de sombra.
Apesar da iniciativa dos parlamentares, a resolução não teve qualquer efeito prático.
No caso das zonas cobertas, o investimento médio seria algo em torno de 30
euros, conforme dados da Anacom divulgados pela imprensa (Sapo.pt, 5 de dezembro
de 2011223). Nas zonas de sombra o kit satélite de receção complementar custava, além
dos 55 euros do descodificador, mais 61 euros (antena e instalação), o que dava um total
de 116 euros, uma diferença de 386,6% 224. Mas havia ainda um agravante. Caso as
famílias quisessem receber o sinal DTH em mais de um aparelho de televisão, cada kit
complementar ficaria por 96 euros.
O valor do kit satélite foi tabelado porque a Portugal Telecom era a única
autorizada a vendê-lo, ou seja, a empresa passou a deter o monopólio da
comercialização dos equipamentos. O vogal da Anacom, Eduardo Cardadeiro, justificou
o monopólio dizendo que ele era necessário para a prevenção de fraudes. As declarações
foram publicadas na edição de junho de 2011 da revista Tele Satélite225:

222

Disponível em http://dre.pt/pdf1s/2012/02/02600/0057900579.pdf. Acedido em 20 de abril de 2012.
Informação disponível em
http://tek.sapo.pt/noticias/telecomunicacoes/maioria_dos_descodificadores_tdt_custam_menos_1205534.
html. Acedido em 19 de abril de 2012.
224
Os valores finais já contabilizam a comparticipação da PT, que no descodificador era de 22 euros
225
Disponível em http://www.telesatelite.net/entrevista.asp?cid=entrevista&id=104. Acedido em 19 de
abril de 2012.
223
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A situação de aquisição de um descodificador terrestre é completamente
distinta do equivalente satélite: enquanto que no primeiro caso, escolhemos
um sistema aberto onde temos “n” fabricantes, dezenas de equipamentos
disponíveis no mercado e privilegiamos uma situação em que cada um
escolhe o que quiser onde quiser – em qualquer ponto de distribuição,
grandes superfícies ou pequenos retalhistas –, no caso da receção por satélite
isto já não pode ser assim e não pode ser uma opção; aqui o sinal tem de ser
descodificado para quem pode ter acesso a ele e a única entidade que pode
disponibilizar este equipamento é a Portugal Telecom e a sua rede habitual
de revendedores.

O monopólio da PT na venda dos descodificadores DTH não poderia ser
justificado por questão de proteção de dados, de acordo com o Engenheiro de
Telecomunicações Eliseu Macedo226, pois a segurança estaria no smart card, ou seja, no
cartão que o telespectador precisa inserir no aparelho descodificador para desbloquear
os sinais. Em fóruns técnicos de discussão online houve declarações de portugueses que
viviam em França que relataram terem inserido o cartão DTH fornecido pela PT noutro
modelo de descodificar, passando assim a visionar os canais portugueses a partir do
estrangeiro227.
Apesar dos telespectadores das zonas de sombra terem sido obrigados a
adquirir o kit satélite, caso quisessem continuar a assistir à TV aberta, o equipamento
vendido a eles só permitia o visionamento dos canais generalistas portugueses, sendo
que, ainda de acordo com o Engº Eliseu Macedo, a partir da instalação da antena, os
aparelhos estariam aptos a captar todos os canais free-to-air transmitidos na Europa e
com sinais disponíveis em Portugal. Eram cerca de 24 os canais que poderiam ser
captados com os equipamentos DTH228.
É importante ressaltar que muitos dos descodificadores fornecidos pela PT para
a receção complementar DTH vinham com a marca MEO impressa, o que se
configurava como uma oportunidade comercial que poderia ser utilizada pela empresa
para vender pacotes de TV por subscrição, pois bastaria o cidadão requerer e pagar que,
com a mesma aparelhagem, passaria a receber o serviço MEO Satélite.

226

Comunicação pessoal obtida através de email, em 10 de janeiro de 2012.
Informação disponível em http://www.dragteam.info/forum/tdt-televisao-digital-terrestre/125360-tdtpor-satelite-portugal-dth-31.html. Acedido em 19 de abril de 2012.
228
Dados disponíveis em http://www.lyngsat.com/Hispasat-1C-1D-1E.html. Acedido em 23 de abril de
2012.
227
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Ilustração XXX: Kit satélite disponibilizado pela PT229.

Durante um simpósio realizado no concelho de Oliveira do Hospital, onde
foram apresentados resultados parciais deste estudo, um representante comercial que
vendia pacotes de TV por subscrição e também fazia instalações de equipamentos para a
receção via DTH, afirmou que havia muita dificuldade em obter, por parte da PT, o
descodificador para as zonas de sombra e que a empresa só liberava alguns aparelhos se
o comerciante vendesse um número determinado de pacotes de TV por assinatura230.
Tal informação não foi confirmada pela Portugal Telecom ou pela Anacom, mas ilustra,
no entanto, o ambiente em que se desenvolveu a TDT portuguesa.
Em janeiro de 2012, diante da redução dos preços dos descodificadores da
TDT no mercado, a Anacom decidiu baixar também o valor cobrado pelos
descodificadores DHT para as zonas de sombra. O preço desceu de 55 para 40 euros, no
entanto os custos da instalação permaneceram o mesmo (Jornal de Negócios, 5 de
janeiro de 2012231).
No dia 23 de março de 2012, uma nova decisão da Anacom alterou mais uma
vez valores da comparticipação nas zonas de sombra, pois constatou-se, segundo o
documento, que:

As populações residentes nestas zonas afirmam-se sujeitas a custos
acrescidos, quando comparados com os custos de migração a suportar por
229

Imagem originalmente publicada no blog TV Digital em Portugal. Disponível em
http://tvdigital.wordpress.com/2012/01/11/declaracoes-da-anacom-reforcam-monopolio-da-pt-emdetrimento-da-populacao/. Acedido em 5 de abril de 2012.
230
A pessoa em questão não quis ser identificada, no entanto, as declarações foram testemunhadas por
todos os que estavam presentes no simpósio, entre os quais, José Francisco Rollo, vice-presidente da
Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.
231
Informação disponível em
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=529767. Acedido em 19 de
abril de 2012.
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quem vive em zonas com cobertura digital terrestre, cujas habitações já
disponham de antenas de receção instaladas. A própria reivindicação local de
reforço da cobertura TDT tem contribuído para reforçar essa perceção e
justificar o adiamento da decisão de migrar. Esta circunstância tem sido um
dos principais motivos invocados para explicar a resistência à mudança para
a plataforma digital, o que pode ser confirmado pelo reduzidíssimo número
de Kits DTH vendidos pela PT Comunicações. (Anacom, 2012: 3).

O número de kits DTH entregues não foi revelado pela Anacom, que tratou os
dados como sendo «informação confidencial». O direito à informação está designado no
artigo 268.º, da Constituição da República Portuguesa232, no Código de Procedimento
Administrativo e na Lei de Acesso aos Documentos Administrativos (Lei n.º 46/2007,
de 24 de Agosto233). Apesar disto, uma deliberação da Anacom, de 24 de novembro de
2011234, determinou que sempre que um regulado facultar ao regulador informações, a
empresa deve indicar quais elementos devem ser tratados como confidenciais, como
forma de não revelar "segredo comercial, industrial ou da vida interna que lhes
respeite". O pedido de confidencialidade deve ser fundamentado.
No caso dos números de kits satélite entregues, não parece justificar-se a
confidencialidade, pois trata-se de um monopólio, ou seja, tais informações não
afetariam o mercado. Além disto, os dados seriam de grande importância social para
que todos os atores interessados no processo de implementação da TDT pudessem
acompanhar os desenvolvimentos da adoção da tecnologia digital terrestre no país. A
Anacom, no entanto, deliberou pelo sigilo das informações e não justificou
publicamente o motivo da confidencialidade.

232

Disponível em http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx.
Acedido em 18 de abril de 2012.
233
Disponível em
http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=dr&cap=1-1200&doc=20072813&v02=&v01=2&v03=1900-0101&v04=3000-1221&v05=&v06=&v07=&v08=&v09=&v10=&v11=Lei&v12=46/2007&v13=&v14=&v15=&sort=0&sub
mit=Pesquisar. Acedido em 18 de abril de 2012.
234
Deliberação disponível em
http://www.anacom.pt/streaming/delib17Nov2011indicar_informac_confidencial.pdf?contentId=1105225
&field=ATTACHED_FILE. Acedido em 19 de abril de 2012.
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7.3.3 - Os subsídios para aquisição dos descodificadores da TDT

Não foi apenas a comparticipação nas zonas de sombra que a Anacom alterou
em março de 2012. Também os subsídios para a aquisição dos descodificadores da TDT
foram modificados. Ao contrário dos serviços complementares DTH, neste caso a
comparticipação era destinada apenas aos cidadãos com graus de deficiência igual ao
superior a 60%, a beneficiários do rendimento social de inserção e a reformados e
pensionistas com rendimento inferior a 500 euros mensais. Os contemplados não
poderiam ser assinantes de serviços de TV por subscrição e só poderia ser subsidiado
um descodificador por habitação, sendo que cada televisor necessita de um aparelho
para poder receber os sinais da TDT.
O subsídio a ser pago equivalia a 50% do valor da aquisição do equipamento,
até ao máximo de 22 euros. Para obter o benefício, era exigido dos cidadãos elegíveis
que procedessem com um processo extremamente burocrático. Eles deveriam enviar por
correios para a Portugal Telecom a seguinte documentação235:



Formulário

do

programa

de

comparticipação

a

equipamento

TDT

(Mod.C/1001058), disponível no site http://tdt.telecom.pt e nas Lojas PT, devidamente
preenchido e assinado pelo requerente, conforme documento de identificação pessoal.


Cópia do documento de identificação pessoal (Cartão do Cidadão, Bilhete de

Identidade ou Passaporte) – frente e verso.


Cópia do Cartão de Contribuinte, caso não apresente fotocópia do Cartão de

Cidadão.


Cópia da fatura de aquisição do descodificador TDT (set top box).



Comprovativo de morada do requerente, referente a um dos últimos três meses:

fatura da luz, água, gás, telefone ou serviços de comunicações eletrónicas (não serão
aceites quaisquer outros documentos).


Comprovativo de NIB indicado pelo requerente.



Cópia de um dos seguintes documentos:
a)

Comprovativo de Rendimento Social de Inserção emitido por entidade

oficial - aplicável a famílias beneficiárias do RSI;

235

Informações disponíveis em http://tdt.telecom.pt/custos/Default.aspx?code=XzX651. Acedido em 19
de abril de 2012.
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b)

Comprovativo do valor de reforma / pensão emitido por entidade oficial

- aplicável a reformados e pensionistas com rendimento inferior a 500 euros
mensais;
c)

Certidão Multiuso, emitida nos termos do Decreto-Lei n.º 174/97 de 19

de Julho (com grau de deficiência igual ou superior a 60%) ou cartão de sócio
efetivo da Associação de Deficientes em que está inserido – aplicável a cidadãos
com grau de deficiência igual ou superior a 60%.

Todos os documentos deveriam ser enviados no máximo 60 dias após a
aquisição do equipamento. Feito isto, no prazo de 30 dias a PT enviaria, para a morada
indicada no formulário, uma carta com o comprovativo da transferência bancária, em
nome do requerente, ou uma carta com o motivo de recusa da comparticipação, caso o
requerente não tivesse cumprido todas as normas exigidas.
Também eram passíveis de receber a comparticipação instituições de
comprovada valia social, sem fins lucrativos, também sem TV paga. Caso a instituição
tivesse vários televisores, poderia requerer a comparticipação de um aparelho por cada
canal disponível. Poderiam ser beneficiadas as instituições inseridas nas seguintes
categorias:


Hospitais públicos.



Centros de saúde.



Bibliotecas.



Instituições com atividades de investigação e desenvolvimento.



Instituições de solidariedade social.



Escolas públicas.
Em março de 2012, a Anacom divulgou os resultados de uma pesquisa do

instituto Marktest, que revelavam que, faltando poucas semanas para o switch-off
analógico, 30% da população que não tinha TV paga em casa ainda não estava
preparada para receber os sinais da TDT. No interior do país este índice chegava a 38%.
Houve ainda uma parcela de 7,8% que afirmou não ter interesse em preparar-se para a
TDT. Deste total, 42,9% alegou questões financeiras para não aderir ao sistema digital
(Sol, 10 de abril de 2012236).
236

Reportagem disponível em
Acedido em 19 de abril de 2012.

http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=46384.
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Diante dos números, o regulador publicou uma decisão de ajustamento do
programa de comparticipação para a TDT, que dizia também que o número de
beneficiários do antigo subsídio era reduzido. Assim como fez com os dados sobre a
comparticipação do DTH nas zonas de sombra, o total de contemplados foi considerado
«confidencial». Os ajustes criaram um benefício adicional de 61 euros a atribuir às
famílias cujo requerente tivesse 65 ou mais anos de idade e que se encontrasse em
situação de isolamento social. O valor serviria para a aquisição do descodificador e
instalação do equipamento. Também foi ampliado o prazo de vigência dos planos de
subsídios por 60 dias, até 31 de agosto de 2012 (Anacom, 2012b).
A burocracia para a obtenção do valor disponibilizado continuou a mesma.

7.4 - Publicidade pública X publicidade privada
7.4.1 - Os serviços de atendimento e esclarecimento da Portugal Telecom

Em janeiro de 2009, a Portugal Telecom lançou uma página específica na
Internet, no endereço www.tdt.telecom.pt, onde qualquer pessoa poderia consultar
informações sobre a transição para o digital, sobre os locais onde havia sinal ou não,
dados sobre os custos de instalação, as formas de se obter os subsídios para compra de
descodificadores e kits satélite, além de especificações técnicas, voltadas para
profissionais. A página foi lançada como sendo um fórum, cuja apresentação dizia o
seguinte:

O Fórum TDT é uma associação independente, sem fins lucrativos, aberta à
participação de outras entidades que estiverem envolvidas no processo de
implementação da TDT em Portugal, como por exemplo, fabricantes,
revendedores, produtores de televisão ou outras. (…) Os utilizadores
poderão encontrar várias áreas informáticas que explicam o que é e como
funciona a TDT; quais os requisitos; ver se a sua zona de residência já tem
cobertura e qual o calendário previsto para a implementação; esclarecer as
suas dúvidas através de uma área de Perguntas e Respostas ou ter acesso a
notícias relacionadas com o tema237.
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Disponível em http://tvdigital.wordpress.com/2009/01/13/criado-o-forum-tdt-sem-espaco-paraacademicos/. Acedido em 23 de abril de 2012.
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O serviço da PT contava ainda com uma linha de atendimento telefónico
(número 800 200 838), com chamadas gratuitas, através da qual os cidadãos poderiam
tirar dúvidas. No entanto, em maio de 2011, a Anacom considerou que a Portugal
Telecom estava a prestar um serviço de informações deficiente através da linha
telefónica disponibilizada, sobretudo em relação à subsidiação dos descodificadores e
equipamentos. Esta foi a única intervenção pública da Anacom, em todo processo de
implementação da TDT, onde houve uma crítica direta à PT. O regulador determinou
que a empresa melhorasse a qualidade das informações. (Diário Económico, 30 de maio
de 2012238). Apesar disto, não houve qualquer punição.
Em agosto de 2012, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor
(DECO) divulgou os resultados de um estudo durante o qual a instituição visitou 45
lojas da Portugal Telecom. Do total, apenas 11 prestaram todos os esclarecimentos
corretos sobre a TDT em relação aos equipamentos necessários para a receção do sinal e
instalação de antenas. Em relação às comparticipações, apenas cinco lojas prestaram
esclarecimentos adequados. Sobre a cobertura complementar via satélite nas zonas de
sombra, somente três lojas indicaram a possibilidade, mas não souberam dar
informações sobre os preços e os equipamentos. A DECO concluiu que "a Anacom
reconheceu anteriormente falhas na informação da PT e definiu orientações para
melhorá-la, mas sem resultados no terreno" (Revista DECO Proteste, 3 de agosto de
2011239).

7.4.2 - A publicidade oficial da TDT

A campanha de divulgação da TDT estava prevista para iniciar em 2010, mas
sofreu atrasos e gerou críticas do então Ministro dos Assuntos Parlamentares, Jorge
Lacão, conforme divulgou o jornal Correio da Manha (Correio da Manha, 28 de
fevereiro de 2011240):

O atraso na campanha de divulgação da Televisão Digital Terrestre (TDT),
que deveria ter arrancado no Verão de 2010, resulta da desarticulação entre a
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Reportagem disponível em http://economico.sapo.pt/noticias/anacom-acusa-pt-de-falhas-nainformacao-sobre-tdt_119372.html. Acedido em 26 de abril de 2012.
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Disponível em http://www.deco.proteste.pt/dvd-tv-som/televisa-digital-terrestre-lojas-informam-mals651271.htm. Acedido em 23 de abril de 2012.
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Disponível em http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/tv--media/lacao-quer-unir-esforcospara-tdt. Acedido em 3 de maio de 2012.
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Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) e da Portugal Telecom
(PT), afirmou o ministro dos Assuntos Parlamentares.

Em 28 de fevereiro de 2011, o Ministro Jorge Lacão convocou uma reunião
onde estiveram presentes, além de membros do Governo, representantes da Anacom, da
Portugal Telecom, das três estações de televisão generalistas (RTP, SIC e TVI) e da
Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social. No encontro, decidiu-se
que a campanha de divulgação da TDT começaria no dia 10 de março de 2011,
portanto, um ano e 47 dias antes do apagão analógico (Lusa e Ionline, 28 de fevereiro de
2012241).
Sónia Araújo, Leonor Poeira, Nuno Graciano e Paulo Bento, personalidades
conhecidas em Portugal, eram as estrelas dos anúncios. A campanha não fazia qualquer
menção aos canais generalistas, mas dizia se o telespectador não tivesse TV paga
deveria preparar-se para a TDT, ou ficaria sem poder ver televisão.
A menção à TV paga induzia a um grave erro, pois muitas famílias, mesmo
tendo TV paga num dos aparelhos de televisão, precisaria receber a TDT noutro
aparelho. Este detalhe mal explicado levou a uma profunda desinformação em relação à
TDT, conforme demonstraremos mais à frente.
Vejamos a seguir algumas imagens da campanha:

Ilustração XXXI: Campanha televisiva TDT.
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Reportagem disponível em http://www1.ionline.pt/conteudo/107660-tdt-primeira-campanha-lancada10-marco. Acedido em 3 de maio de 2012.
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A publicidade foi alvo de críticas. O investigador Eduardo Cintra Torres, em
artigo publicado no Jornal de Negócios, em 17 de março de 2011242, disse:

A mensagem da campanha da Televisão Digital Terrestre (TDT) para os
mais pobres e desligados das inovações técnicas é tão pouco assertiva que
parece difícil passar e chegar aos públicos-alvo.

A falta de conhecimentos sobre a TDT foi comprovada por um inquérito
realizado no âmbito do projeto "ADOPT_DTV: Barreiras à adoção da televisão digital
no contexto da transição da televisão analógica para o digital em Portugal", da
Universidade Lusófona, em setembro de 2011. O projeto concluiu o seguinte
(ADOPT_DTV, 2011):


72% dos inquiridos já tinham ouvido falar da TDT, no entanto um estudo
etnográfico observou que, apesar de já terem ouvido falar na tecnologia,
poucos sabiam defini-la. Num total de 63 membros de 30 famílias da amostra
etnográfica, somente 3 pessoas souberam definir o que era a TV digital
terrestre.



59% dos participantes não souberam dizer qual era o ano em que ocorreria o
apagão analógico.



92,4% dos inquiridos que não possuíam TV paga afirmaram que recebiam os
sinais televisivos terrestres analógicos, 2,6% disseram receber os sinais
gratuitos via satélite e apenas 3% disseram que recebiam a TDT.
Diante do quadro, o projeto recomendou a promoção de campanhas de

comunicação mais informativas e esclarecedoras, que considerassem, sobretudo "as
populações mais vulneráveis, como sejam os mais idosos, as pessoas com status
socioeconómico mais baixo e pessoas com necessidades especiais que correspondem à
maioria das pessoas afetadas com o desligamento das emissões de TV analógica
terrestre" (ADOPT-DTV, 2011: 7).
Em novembro de 2011, tendo em conta o calendário do desligamento dos
emissores analógicos, outra campanha oficial foi lançada pela Anacom em diversos
242

Artigo disponível em
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=474023. Acedido em 3 de
maio de 2012.
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meios, tendo como rosto principal o artista Pedro Granjer. Segundo o regulador, os
objetivos da campanha eram garantir a adesão da população à TDT atempadamente, de
forma a continuar a receber os sinais televisivos, no entanto em formato digital, e
garantir a informação adequada à população, para que a transição ocorresse de forma
simples, esclarecendo nomeadamente:


O que fazer para se preparar para a TDT.



Quando tem de o fazer.



Onde pode obter esclarecimentos.
A campanha foi desenvolvida em 3 vagas:

1º. De 28.11.2011 a 12.12.2011
2º. De 02.01.2012 a 17.01.2012
3º. De 12.04.2012 a 01.05.2012
As sugestões propostas pelo projeto ADOPT-DTV, em relação à publicidade,
parecem não ter sido consideradas e ficaram apenas no âmbito académico, pois em
nenhuma das fases a campanha nos média teve ações específicas voltadas para os
respetivos targets apontados pela Universidade Lusófona, como idosos e pessoas com
necessidades especiais.
A campanha também não explicou detalhadamente como as pessoas poderiam
obter os subsídios para a compra do descodificador ou do kit satélite. Não houve
anúncios específicos que diferenciassem as zonas de sombra das regiões com cobertura.
A publicidade dizia ainda para as pessoas buscarem informações complementares
através do sítio disponibilizado pela PT na Internet e também por meio de linha de
atendimento, e persistia no erro de dizer que a TDT seria somente para quem não tivesse
TV paga.
Além de alertar para o facto das pessoas terem que se preparar para a TDT, ou
ficariam sem poder ver TV, os anúncios televisivos mostravam a necessidade de
reorientação da antena e da compra e instalação do descodificador. Chegava-se a
mostrar no ecrã uma frase discreta alertando que quem tivesse numa zona de sombra
deveria ter um equipamento especial, mas não havia informações extras sobre isto. Veja
a seguir algumas imagens das campanhas veiculadas na televisão:
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Ilustração XXXII: Campanha TDT/Anacom.

Já os anúncios feitos para out-door e cartazes foram sendo alterados. Houve
anúncios especiais para o Natal, para o apagão na faixa litoral e também houve
campanhas exclusivas direcionadas à Madeira e aos Açores, conforme vemos a seguir:
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Ilustração XXXIII: Anúncios out-door TDT.

A Anacom também lançou uma página no Facebook 243 para responder às
dúvidas dos utilizadores, mas no caso de perguntas mais específicas o administrador da
página orientava ao utilizador a entrar em contacto com a Portugal Telecom.
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Disponível no endereço https://www.facebook.com/tdtoficial. Acedido em 23 de abril de 2012.
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Ilustração XXXIV: Página oficial TDT-Anacom no Facebook.

A Anacom fez também uma parceria com a DECO e realizou 100 sessões de
sessões de esclarecimentos sobre TDT em diversos concelhos. Enviou correspondência
direta aos habitantes das regiões com elevadas zonas de sombra, a explicar a existência
dos subsídios. Contactou, também via correspondência, câmaras municipais, juntas de
freguesia, párocos, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), a pedir
apoio na divulgação da TDT. O regulador fez ainda uma parceria com os Correio de
Portugal (CTT), tendo dado formação aos carteiros para que estes pudessem funcionar
como multiplicadores das informações sobre a tecnologia. Foi firmada uma parceria
com a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) para que delegados distritais
recebessem formação sobre a TDT. O regulador distribuiu ainda 6 milhões de guias
informativos sobre a TDT, que explicavam de forma mais detalhada a questão da
existência das zonas de sombra, a possibilidade de comparticipações para famílias
carenciadas, e alertava para as fases do apagão analógico.
Vejamos algumas imagens do guia244:
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O guia está disponível no endereço http://tvdigital.files.wordpress.com/2011/05/guiatdt.pdf. Acedido
em 3 de maio de 2012.
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Ilustração XXXV: Guia TDT/Anacom.

Apesar das iniciativas da Anacom, a menção à TV paga nos anúncios deixou
um livre campo de atuação para contra-publicidade por parte dos operadores de
televisão por subscrição, que lançaram campanhas de incentivo à adesão aos pacotes de
TV por subscrição, com informações que confundiram muitos telespectadores.
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7.4.3 - A publicidade dos operadores de TV paga

Diante das campanhas dos operadores de TV por subscrição, que faziam
referência à TDT, constatou-se que estavam a ser fornecidas informações equivocadas,
com o intuito de ampliar o número de clientes dos canais pagos (Lopes, Denicoli &
Neto, 2011). Tal facto levou à Anacom a publicar uma deliberação, de 19 de maio de
2011, que ressaltava:

São proibidas as práticas comerciais que, por qualquer forma, induzam no
consumidor a perceção de que para continuar a rececionar os serviços de
programas televisivos de acesso não condicionado livre, a saber RTP1,
RTP2, SIC e TVI, bem como RTP Açores e RTP Madeira nas respetivas
Regiões Autónomas, deve subscrever um serviço pago. (Anacom, 2011b: 6).

Apesar da deliberação, nenhum operador de TV paga foi punido por
publicidade enganosa ou por mencionarem a TDT em seus anúncios. Além disto, o
próprio erro das campanhas oficiais, que falava que a TDT era apenas para quem não
tinha TV paga, não foi corrigido.
Entre as peças publicitárias veiculadas por operadores de TV paga,
destacamos245:

Ilustração XXXVI: Publicidade da Cabovisão TDT.
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Arquivo pessoal. Os anúncios foram apresentados durante simpósio sobre a TDT realizado pela
Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, da Assembleia da República, no dia 31 de janeiro
de 2012.
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Ilustração XXXVII: Publicidade da Portugal Telecom TDT.

Ilustração XXXVIII: Publicidade MEO TDT.

Ilustração XXXIX: Publicidade TDT afixada na montra de uma loja autorizada MEO, em
Tavira, no Algarve.
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Ilustração XL: Publicidade da Zon TDT.

7.5 - A Lei das Comunicações Eletrónicas
No dia 31 de janeiro de 2012, participamos, a convite, de um simpósio
realizado pela Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, da Assembleia da
República. Também foram convidados o realizador Pedro Vasconcelos e o vogal da
Anacom responsável pela implementação da TDT, Eduardo Cardadeiro. A mediação
coube ao presidente da Comissão, o deputado Mendes Bota (PSD). Cada orador teve 15
minutos para sua intervenção, depois seguiu-se um debate, com a participação do
público presente que fez perguntas e depois cada orador teve 10 minutos para responder
às questões. Por fim, cada grupo parlamentar teve cinco minutos para intervenções.
Na altura, a intervenção que fizemos foi pontuada na Lei das Comunicações
Eletrónicas, destacando que a Anacom não estava a cumpri-la e solicitando aos
parlamentares que pedissem a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
para apurar o papel do regulador no processo de implementação da TDT.
A Lei das Comunicações Eletrónicas, juntamente com o regulamento do
concurso público e do respetivo caderno de encargos, regem o direito de utilização de
frequências atribuído à Portugal Telecom, conforme consta no artigo 2º do Direito de
Utilização de Frequências (Deliberação nº6/2008, de 9 de dezembro).
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De acordo com a Lei, as funções da Autoridade Reguladora Nacional, a Anacom
são:


Defender os interesses dos cidadãos.



Assegurar a inexistência de distorções ou entraves à concorrência no

setor das comunicações eletrónicas.


Assegurar um elevado nível de proteção dos consumidores, do seu

relacionamento com as empresas que prestam serviços de comunicações
eletrónicas.


Promover a prestação de informações claras, exigindo, especialmente,

transparência nas condições de utilização dos serviços de comunicação
acessíveis ao público.

Em relação à defesa dos direitos dos cidadãos, cabe à Anacom garantir a
difusão de informação credível sobre a TDT, que não confunda os cidadãos. No entanto,
como demonstrámos, a própria Anacom veiculou anúncios com informações
equivocadas e jamais puniu qualquer empresa por publicidade potencialmente enganosa,
apesar destas veicularem peças que utilizaram a TDT como fator para impulsionar a
venda de pacotes de TV paga, confundindo as pessoas.
Em relação à necessidade da Anacom de “Assegurar a inexistência de
distorções ou entraves à concorrência no setor das comunicações eletrónicas”, cabe
lembrar que a Anacom, em 7 de Abril de 2011, publicou uma deliberação que redefiniu
a comparticipação nas zonas de sombra, modificando o artigo 9º do título dado à PT
para a utilização de frequências, que dizia ser obrigação da PT arcar com todos os
custos referentes à receção do sinal nas zonas de sombra.
A Lei das Comunicação Eletrónicas diz, em seu artigo 8º:

Sempre que, no exercício das competências previstas na presente lei, a ARN
(Autoridade Reguladora Nacional) 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.

Apesar da alteração promovida pela Anacom afetar a mais de 1 milhão de
portugueses, a mudança não foi submetida a concurso público, sendo definida após uma
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reunião com a Portugal Telecom, conforme diz a própria deliberação de 7 de Abril de
2011.
A Anacom realizou reuniões com autarcas para discutir a redução das zonas de
sombra. No entanto, jamais foi revelado os custos dessas operações.
No caso das zonas de sombra, a venda do equipamento era monopólio da PT,
sendo que a Anacom defendeu a formação deste monopólio alegando que ele era
necessário

por

questões

de

segurança.

Conforme

referimos,

o

Engº

de

Telecomunicações Eliseu Macedo afirmou que a segurança está no cartão que é inserido
no descodificador e não no próprio aparelho246.
A Lei das Comunicações Eletrónicas diz o seguinte, em seu artigo 103º:

Os equipamentos de consumo destinados à receção de sinais de televisão
digital devem possuir capacidade para: reproduzir sinais que tenham sido
transmitidos sem codificação.

Em relação à função da Anacom de “Assegurar um elevado nível de proteção
dos consumidores, do seu relacionamento com as empresas que prestam serviços de
comunicações eletrónicas”, republico o título de uma notícia divulgada pelos média:
“Dezenas de habitantes de uma aldeia de Mirandela garantem que foram enganados por
agentes da MEO. Terão convencido mais de metade da povoação a aderir à televisão
por cabo dizendo que seria a única forma de terem a Televisão Digital Terrestre.” (TSF,
24 de janeiro de 2012 247 ). Não foram tomadas quaisquer providências por parte do
regulador.
A Anacom teria ainda a função de “Promover a prestação de informações
claras, exigindo, especialmente, transparência nas condições de utilização dos serviços
de comunicação acessíveis ao público”, no entanto:


A Anacom sempre ressaltou incorretamente que os valores despendidos pelos
cidadãos nas zonas de sombra são os mesmos das zonas cobertas pela TDT.



A Anacom dizia em suas campanhas que “quem tem TV paga não precisa
migrar para a TDT”. Isto também não condizia com a realidade.
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Comunicação pessoal, através de email, realizada em 10 de janeiro de 2012.
Disponível em http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Portugal/Interior.aspx?content_id=2259838. Acedido
em 17 de maio de 2012.
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A Anacom jamais explicou detalhadamente em suas campanhas nos média
como os cidadãos deveriam obter os subsídios para a compra dos
descodificadores.
Portanto, foi diante dos factos relatados acima, que foi solicitada a instauração

de uma CPI na Assembleia da República. No entanto os deputados optaram por não
acatar a sugestão e a denúncia não foi apurada248.

7.6 - As audiências televisivas
Para avaliarmos o impacto da implementação da TDT nas audiências
televisivas, observamos as medições feitas em 10 anos, de 2002 a 2012. Como as
transmissões da TDT iniciaram-se em abril de 2009 e as emissões analógicas foram
encerradas em abril de 2012, optamos por utilizar uma amostra das audiências da última
semana do mês de abril dos anos referidos. Escolhemos abril porque foi o mês em que
se iniciaram as transmissões da TDT (dia 29 de abril de 2009) e também o mês em que
ocorreu o apagão analógico (dia 26 de abril de 2012). Portanto, apuramos os dados
aferidos nos seguintes períodos:


24 a 30 de abril de 2002



24 a 30 de abril de 2003



24 a 30 de abril de 2004



24 a 30 de abril de 2005



24 a 30 de abril de 2006



24 a 30 de abril de 2007



24 a 30 de abril de 2008



24 a 30 de abril de 2009



24 a 30 de abril de 2010



24 a 30 de abril de 2011



24 a 30 de abril de 2012
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Estas considerações foram por mim publicadas no blog Jornalismo & Comunicação, da Universidade
do Minho, em 3 de fevereiro de 2012 e está disponível em
http://mediascopio.wordpress.com/2012/02/03/motivos-para-a-anacom-ser-investigada-pela-assembleiada-republica/. Acedido em 8 de maio de 2012.
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Os números revelam a seguinte variação nas audiências:
Tabela 63: Audiências televisivas 2002-2012.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
SIC

30,76 29,01 29,41 27,06 23,16 25,89

TVI

30,43 29,06

28,8 29,91 31,41 27,66 30,03 31,84 26,84 25,61

RTP1

22,17 25,27

24,5 23,67 25,59 24,36 23,77 23,36 24,76 21,81 13,45

5,27

4,1

Outros 10,73 11,49

13,2

RTP2

5,89

4,86

5,31

5,23

14,5 14,51 16,84

25,3

5,21

21,5

2011 2012

5,14

15,7 18,19

23,5 25,36 22,42

4,6

23,9

3,91

2,4

20,3 23,29 38,01

Fontes: Marktest (dados de 2002 a 2011) e GFK (dados de 2012)
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Ilustração XLI: Gráfico das audiências televisivas 2002-2012.

Os números da SIC, TVI, RTP1 e RTP2 incluem o somatório das audiências
destes canais na TV aberta e na TV paga. Já o item "outros" refere-se às audiências dos
canais não generalistas da TV paga (incluindo serviços on-demand).
É necessário ressaltar que até 2011 a medição das audiências era feita pela
empresa Marktest. No entanto, a partir de 1 de março de 2012 a medição passou a ser
feita pela empresa GFK, que foi escolhida após ter sido melhor classificada num
concurso realizado em 2010 pela CAEM – Comissão de Análise de Estudos de
Meios249, para o fornecimento do serviço de medição de audiências de televisão.

249

Constituem a CAEM representantes dos operadores de televisão, das agências de meios e dos
anunciantes.
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A alteração da empresa que fazia a medição das audiências foi envolva em
polémicas, devido ao facto da GFK apresentar falhas técnicas no início das medições.
Na altura, o presidente do Conselho de Administração da RTP, Guilherme da Costa,
afirmou que os dados apurados pela GFK não eram fiáveis e que a empresa não estaria
em condições de medir audiências. A afirmação fazia referência às perdas das
audiências da RTP registadas pela GFK, que foram atribuídas pelo operador público às
falhas na medição (Jornal de Notícias, 9 de março de 2012250). Já a TVI decidiu, em 29
de março de 2012, abandonar o sistema de medição da GFK, alegando que o serviço
não havia melhorado mesmo após quase um mês de aferições (Diário Económico, 29 de
março de 2012251).
Após as queixas, no dia 12 de março de 2012 a CAEM decidiu contratar uma
entidade independente para realizar uma auditoria ao sistema da GFK. O auditor
escolhido foi a empresa Pricewaterhouse Coopers & Associados252.
Diante das dúvidas suscitadas, faremos aqui análises levando em conta dados
de 2002 a 2011 e depois faremos outra comparação, já incluindo os dados de 2012.
Observamos, então, que de 2002 a 2011 todos os canais generalistas perderam
audiência. A SIC perdeu 5,4 pontos, a TVI 4,82, a RTP1 0,36 e a RTP2 1,98. Já as
audiências da TV paga tiveram um acréscimo de 12,56 pontos, conforme mostra a
tabela 64:
Tabela 64: Oscilação das audiências televisivas no período de 2002 a 2011.

SIC

Perda de 5,4 pontos

Redução de 17,5% da audiência

TVI

Perda de 4,82 pontos

Redução de 15,8% da audiência

RTP1

Perda de 0,36 pontos

Redução de 1,6% da audiência

RTP2

Perda de 1,98 pontos

Redução de 33,6% da audiência

OUTROS

Acréscimo de 12,56 pontos

Aumento de 117% da audiência

Se considerarmos as medições feitas pela GFK, temos o seguinte quadro de
audiências, no período de 2002 a 2012253:
250

Reportagem disponível em
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Media/Interior.aspx?content_id=2352810. Acedido em 29 de
maio de 2012.
251
Reportagem disponível em http://economico.sapo.pt/noticias/tvi-desiste-da-gfk-e-inicia-contactoscom-marktest_141434.html. Acedido em 29 de maio de 2012.
252
Diante da decisão do Caem, a TVI resolveu aguardar o resultado da auditoria para reavaliar a decisão
de abandonar o sistema de medição de audiências da GFK. Até a conclusão deste estudo, em 15 de junho
de 2012, ainda não havia sido divulgado o resultado da auditoria.
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Tabela 65: Oscilação das audiências televisivas no período de 2002 a 2011.

SIC

Perda de 8,34 pontos

Redução de 27,1% da audiência

TVI

Perda de 6,53 pontos

Redução de 21,46% da audiência

RTP1

Perda de 8,72 pontos

Redução de 39,3% da audiência

RTP2

Perda de 3,49 pontos

Redução de 59,25% da audiência

OUTROS

Acréscimo de 27,37 pontos

Aumento de 255,1% da audiência

Nas duas situações observa-se uma redução acentuada das audiências dos
canais generalistas e um acréscimo excecional nas audiências dos demais canais da TV
paga.
É interessante observar que, em 2008, ano em que eclodiu a grave crise
financeira internacional, a partir da falência do banco norte-americano Lehman
Brothers, as audiências televisivas praticamente mantiveram-se estáveis nos canais
generalistas, em relação ao ano anterior, com exceção da TVI, que teve um ganho
significativo. Já a audiência dos canais não generalistas da TV paga sofreu uma
redução, rompendo uma tendência de crescimento que estava a ser registada desde
2002. Vaja na tabela 66 a variação das audiências em 2008, em relação a 2007.

Tabela 66: Oscilação das audiências televisivas de 2007 a 2008.

SIC

Perda de 0,59 ponto

Redução de 2,33 % da audiência

TVI

Acréscimo de 1,54 ponto

Aumento de 5,13 % da audiência

RTP1

Perda de 0,41 ponto

Redução de 1,72 % da audiência

RTP2

Perda de 0,07 ponto

Redução de 1,34 % da audiência

OUTROS

Perda de 1,14 pontos

Redução de 7,26 % da audiência

253

Além das dúvidas suscitadas pelas medições da GFK, é preciso considerar que a metodologia utilizada
pela Marktest difere da utilizada pela GFK. No entanto, como são os únicos dados oficiais disponíveis,
são os que utilizaremos para efeitos de comparação.
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Apesar da redução na audiência dos canais temáticos da TV paga em 2008,
mesmo com o agravamento da crise em Portugal nos anos subsequentes, a audiência
voltou a crescer a partir de 2009254.
Nota-se que, de 2002 a 2008, a média de crescimento mensal da audiência dos
canais não generalistas da TV paga foi de 1,22%. A partir de 2009 até 2011, o índice
médio de crescimento mensal passou a ser de 2,53%, ou seja, um taxa 107% maior que
no período anterior. Se levarmos em conta os dados da GFK e incluirmos o ano de
2012, teremos uma média mensal de crescimento ainda mais relevante, de 5,57%, o que
representa uma taxa de aumento de 356,6% em relação ao período anterior.
Se avaliarmos apenas os anos de 2011 e 2012, vamos notar que os canais não
generalistas cresceram 14,72 pontos na audiência, o que equivale a um aumento de
36,8% em 2012, em relação a 2011.
Perante as análises que fizemos, podemos afirmar que há fortes indicativos que
o enorme aumento das audiências dos canais não generalistas da TV paga, a partir da
chegada da TDT, esteja relacionado ao fraco modelo digital terrestre estabelecido e à
publicidade potencialmente enganosa, que foi veiculada pelos operadores de TV paga.

7.6.1 - O mercado da TV paga

No final do primeiro trimestre de 2012, Portugal tinha 53,4% dos alojamentos
familiares clássicos255 equipados com um serviço de TV por subscrição. Este percentual
inclui habitações sazonais e habitações não ocupadas. Se levarmos em conta as famílias
clássicas 256 , 77,9% delas assinavam um serviço de TV paga no período referido
(Anacom, 2012c).

254

A rede da TDT estreou em 2009 com uma cobertura de 30% da população. Já 2010 foi o ano em que a
Portugal mais expandiu a rede digital terrestre, por estar obrigada por lei a cobrir 87,26% da população
com os sinais digitais terrestres até o final daquele ano. Informação disponível em
http://tvdigital.wordpress.com/2009/04/21/tdt-estreia-com-cobertura-de-30-da-populacao/. Acedido em
30 de maio de 2012.
255
De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), um alojamento familiar clássico é um local
que "se destina a servir de habitação, normalmente, apenas de uma família/agregado doméstico privado".
Informação disponível no sítio do INE, no endereço
http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/Detalhe.aspx?cnc_cod=1486&Cnc_ini=24-05-1994%200:00:00.
Acedido em 4 de junho de 2012.
256
De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), uma família clássica é um "conjunto de
pessoas que residem no mesmo alojamento e que têm relações de parentesco (de direito ou de facto) entre
si, podendo ocupar a totalidade ou parte do alojamento. Considera-se também como família clássica
qualquer pessoa independente que ocupe uma parte ou a totalidade de uma unidade de alojamento".
Informação disponível no sítio do INE, no endereço
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No final do primeiro trimestre de 2009 - um mês antes do país iniciar as
transmissões da TDT - o número de assinantes de um serviço televisivo em Portugal era
de 2,32 milhões. Já no final do primeiro trimestre de 2012, após o apagão analógico,
este número chegava a 3,07 milhões, o que representa um acréscimo de 750 mil novos
assinantes e um aumento de 32,3 no mercado de TV paga, conforme vê-se na tabela 67:

Tabela 67: Crescimento da TV paga de 2009 a 2012.

2009 (1º trimestre)

2012 (1º trimestre)

Resultados

2,32 milhões de assinantes

3,07 milhões de assinantes

Acréscimo

de

750

mil

32,3%

no

assinantes.
Aumento

de

mercado de TV paga.
Fonte: Anacom257

Se observarmos apenas os números referentes ao primeiro trimestre de 2011 e
compararmos com o mesmo período em 2012, vamos constatar um acréscimo de 270
mil assinaturas nos serviços televisivos, o que representa um aumento de 9,6% em
apenas um ano. Constata-se, então, que o crescimento da TV paga foi muito acentuado a
partir da implementação da TDT.

Tabela 68: Crescimento da TV paga de 2011 a 2012.

2011 (1º trimestre)

2012 (1º trimestre)

2,8 milhões de assinantes 3,07 milhões de assinantes

Resultados
Acréscimo

de

270

mil

assinantes.
Aumento de 9,6% no mercado
de TV paga.
Fonte: Anacom258

http://metaweb.ine.pt/sim/CONCEITOS/Detalhe.aspx?cnc_cod=177&cnc_ini=24-05-1994. Acedido em
4 de junho de 2012.
257
Dados disponíveis em
http://www.anacom.pt/streaming/tvsubscricaohistorico1trimestre2012.html?contentId=1127990&field=A
TTACHED_FILE#table8. Acedido em 4 de junho de 2012.
258
Idem.
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Em termos de fatia de mercado, no 1º trimestre de 2012 tínhamos o seguinte
cenário:


Zon Multimédia – 52,8%



Portugal Telecom (MEO) – 36,1%



Cabovisão – 8,4%



Outros – 2,7%
Já em termos de crescimento das empresas prestadoras de serviço de TV paga,

temos os seguintes números, a partir de 2009:
Tabela 69: Números do mercado da TV paga de 2009 a 2012.

2009

2010

2011

2012

Zon Multimédia

70,1%

62,5%

56,7%

52,8%

PT (MEO)

16,6%

24,9%

31,2%

36,1%

Cabovisão

11,7%

9,9%

9,2%

8,4%

Outros

1,6%

2,7%

2,9%

2,7%

Fonte: Anacom259

Observa-se, na tabela 69, que desde o ano em que foi implementada a TDT em
Portugal até 2012, dois dos grandes operadores de TV paga perderam mercado. A Zon
teve um decréscimo de 24,5% na sua participação. Já o decréscimo da Cabovisão foi de
28,2%. O único grande operador que aumentou a participação foi a PT, que ampliou em
117,5% a sua fatia no mercado da TV por subscrição.
A partir dos dados apresentados, podemos calcular, em termos absolutos, o
número de clientes dos operadores de TV paga. Se compararmos o ano de 2009 com
2012, vamos observar que a Zon Multimédia praticamente manteve o mesmo número de
assinantes, apesar de ter diminuído a sua taxa de participação no mercado. A Cabovisão
apresentou um pequeno aumento e a PT demonstrou ser o operador que mais conquistou
clientes, conforme a tabela 70:

259

Idem.
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Tabela 70: Comparação do número de clientes dos principais operadores de TV paga entre 2009
e 2012.

2009

2012

Percentual de
crescimento

Zon Multimédia

PT (MEO)

1,620

milhão

de 1,626

milhão

assinantes

assinantes

385 mil assinantes

1,1

milhão

de 0,37%

de 185,7%

assinantes
Cabovisão

257 mil assinantes

271 mil assinantes

5,5

Portanto, em termos absolutos referentes ao número de clientes, nota-se que a
Portugal Telecom foi a principal beneficiada pela introdução da TDT, que parece ter
sido um grande impulsionador do crescimento do número de assinaturas da TV por
subscrição.

7.7 - Dividendo digital: o 4G
Antes mesmo do início das transmissões digitais televisivas terrestres em
Portugal, mais precisamente 30 dias antes do lançamento oficial da TDT, a Anacom
lançou uma consulta pública para discutir o que deveria ser feito com as frequências que
seriam libertadas após o apagão analógico, o chamado «dividendo digital».
O documento identificava as seguintes potenciais utilizações para o dividendo
digital (Anacom, 2009: 22):


Televisão de Alta Definição (HDTV).



Televisão Móvel.



Televisão Regional.



Radiodifusão Sonora Digital (T-DAB, T-DMB, DAB-IP).



Serviços Móveis/Fixos de Banda Larga.



Sistemas de Segurança para Emergências Civis e Desastres Naturais (PPDR).



Produção de Programas e Eventos Especiais (PMSE).



Equipamentos de Pequena Potência.



Sistemas de Rádio Cognitivos.
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Pronunciaram-se as seguintes entidades: Access Partnership (em representação
da DELL, Google e Microsoft), Alcatel-Lucent, APRITEL, Associação Portuguesa de
Imprensa, Associação Portuguesa de Radiodifusão, Associação de Rádios de Inspiração
Cristã, AR Telecom, Cabovisão, Grupo Media Capital, Grupo Portugal Telecom, GSM
Association, Nokia e Nokia Siemens Networks, Onitelecom, RTP, SIC, Sonaecom,
Vodafone Portugal, ZON TV Cabo.
A SIC e a RTP foram unânimes em dizer que o dividendo deveria servir
principalmente para a oferta de serviços de TV em alta definição. A maior parte das
entidades defendeu a utilização da faixa dos 800 MHz para serviços de banda larga
móvel, no entanto, as empresas do setor de radiodifusão foram contra à ideia. Uma das
empresas que se manifestou contrariamente foi a RTP. Para o operador público, a
atribuição da faixa aos serviços de banda larga móvel poderiam prejudicar a
implementação da TDT. A Anacom referiu que havia uma tendência de harmonização a
nível europeu para a utilização da faixa dos 800 MHz para comunicações eletrónicas de
banda larga e, portanto, caso Portugal não concordasse corria o risco de ficar isolado
neste domínio. Em relação à HDTV, houve uma concordância que seu desenvolvimento
deveria estar assente na radiodifusão terrestre. Houve ainda uma unanimidade de que a
prestação dos serviços deveria ser iniciada após o switch-off analógico. A maioria dos
respondentes também se posicionou a favor da disponibilização de serviços de televisão
móvel, considerando que deveria ser realizado um concurso público para definir a
cobertura radioelétrica para o serviço. Relativamente aos serviços de televisão de
âmbito regional ou local e à radiodifusão sonora digital, as respostas não foram
conclusivas, por falta de consenso (Anacom, 2009b).
No dia 6 de maio de 2010, a Comissão Europeia publicou no Jornal Oficial da
União Europeia260 a decisão de harmonizar as condições técnicas de utilização da faixa
dos 800 MHz (790-862 MHz) para serviços de comunicação eletrónica. Já no dia 20 de
setembro de 2010, a Comissão Europeia adotou medidas para a implementação e adesão
à banda larga rápida e ultrarrápida nos países membros, ou seja, a Internet em alta
velocidade, nos seguintes padrões (Comissão Europeia, 2010):



Internet banda larga básica a todos os europeus até 2013.

260

Disponível em http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:117:0095:0101:pt:PDF. Acedido em 7 de maio
de 2012.
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Internet banda larga com no mínimo 30 Mbps a todos os europeus até 2020
(sendo 50% ou mais dos agregados familiares europeus assinantes de ligações
à Internet com débitos superiores a 100 Mbps).
Portugal decidiu realizar leilões para a atribuição das frequências que seriam

utilizadas para a Internet espectral, dentro da 4º geração de comunicações móveis, o 4G.
O projeto de regulamento dos leilões 261 foi submetido a uma consulta pública
promovida pela Anacom, tendo sido registada a participação das seguintes entidades:


ACOP - Associação de Consumidores de Portugal (ACOP).



Cabovisão – Televisão por Cabo, S.A.



FENACOOP – Federação Nacional das Cooperativas de consumidores.



FCRL (FENACOOP).



Grupo Media Capital, SGPS, S.A. (GMCS).



Grupo Portugal Telecom (GRUPO PT).



Zon Multimédia.



MobiZAPP, Comunicações Eletrónicas S.A.



Optimus – Serviços de Comunicações, S.A.



Vodafone – Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.
Desta vez não houve manifestações de representantes públicos, o que deixou

clara a ausência da esfera pública no debate que iria nortear todo o futuro das
comunicações eletrónicas em Portugal, a partir do fim da TV analógica.
Com a decisão europeia relativa à faixa dos 800 MHz, as deliberações
referentes à primeira consulta pública relativa ao dividendo digital foram deixadas de
lado e não se falou mais no assunto. Fixou-se a utilização do dividendo apenas nos
serviços de Internet em banda larga e as posições a respeito dos canais em HD e da TV
digital terrestre móvel não foram mais consideradas. Provavelmente este debate será
restabelecido futuramente, já que após o switch-off analógico, Portugal disponibiliza
muitas frequências livres.

261

"Projeto de regulamento do leilão para a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas
dos 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz", disponível em
http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=342058. Acedido em 3 de Setembro de 2011.
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Em 20 de outubro de 2011, entrou em vigor o regulamento do leilão que
atribuiria frequências da faixa dos 800 MHz no espaço português 262 . Mas durante a
elaboração das regras, o presidente executivo da empresa MobiZapp, Harbir Singh Nat,
criticou o projeto de regulamento, dizendo que se ele não fosse modificado iria excluir
os operadores que não atuassem em Portugal, pois fixava as licenças em apenas 10 anos
e ninguém iria investir tanto sem a garantia de que o investimento teria um retorno
(Dinheiro Vivo, 3 de agosto de 2011263)
A regra criticada não foi alterada e realmente apenas concorreram as empresas
que já atuavam no país. Portanto, obtiveram o direito de utilização de frequências as
empresas de telefonia móvel TMN, da Portugal Telecom; Optimus, do grupo Sonae; e
Vodafone. O reflexo da ausência de operadores que não atuavam no país no leilão foi
que os valores obtidos ficaram aquém das expectativas, pois havia demasiada oferta
para pouca procura. Tanto que os três operadores gastaram o mesmo valor para as
bandas do 4G: 113 milhões de euros. No total o Estado arrecadou 339 milhões de euros
e não os 425 milhões de euros previstos inicialmente (Dinheiro Vivo, 6 de dezembro de
2011264).
As frequências da faixa dos 800 MHz foram distribuídas da seguinte forma:
Tabela 71: Frequências 4G.

Empresa

Frequência

TMN

791-801 MHz

Vodafone

801-811 MHz

Optimus

811-821 MHz

262

Além da faixa dos 800 MHz, o leilão, denominado leilão multifaixas, atribuiu o direito de utilização de
frequências das faixas dos 450 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz (Anacom, 2011c).
263
Disponível em http://www.dinheirovivo.pt/Empresas/Artigo/CIECO009708.html. Acedido em 7 de
maio de 2012.
264
Disponível em http://www.dinheirovivo.pt/Buzz/Artigo/CIECO025136.html?page=0. Acedido em 7
de maio de 2012. Ainda segundo a reportagem a Mobizapp tencionava investir 400 milhões de euros em
Portugal para tornar-se o 4º operador de serviços de telemóvel no país, mas as regras do leilão teriam
inviabilizado os planos da empresa.
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