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A TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE, O DIVIDENDO DIGITAL E A 

IMPORTÂNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE COMUNICAÇÃO 

A partir do indicativo da União Europeia para que os Estados-membros 

promovessem o switch-off analógico até 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 respectivas 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 óptica 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. 

O caso da Dinamarca é singular, pois no País as plataformas não terrestres 

atingem 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 hoje 8 canais públicos nacionais e cerca de 200 regionais e 



locais free-to-air, o que tem impulsionado as audiências. Pouco antes do país realizar o 

switch-off analógico, em 2008, 20% da população já tinha aderido à TDT. 

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% interactivo.  

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 queixarem-se da grande concorrência, o 

mercado publicitário televisivo cresceu 10,7% no segundo trimestre deste ano (El 

Mundo, 5 de Setembro de 20111) e o número de horas de consumo de programação 

televisiva bateu um recorde, atingindo 193 minutos diários por pessoa (Telecinco, 1 de 

Setembro de 20112). 

No caso de Portugal, as políticas referentes à TDT têm sido dissonantes em 

relação aos seus pares Europeus. Nota-se no País um enfraquecimento da oferta 

televisiva na plataforma digital terrestre, que inicialmente previa um 5º canal 

generalista, transmissões em alta definição ainda na fase de simulcast, serviços 

interactivos inovadores, a TV móvel e uma plataforma paga com a presença de canais 

regionais que deveriam priorizar produções locais. Tudo isso foi abortado. 

A possibilidade do serviço público contar com um multiplex3 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. Além disso, apesar da data 

prevista para o switch-off analógico ser Abril de 2012, não se notam ainda acções 

contundentes para que as pessoas comprem os descodificadores ou as TVs com 

                                                             
1 Disponível em http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/05/comunicacion/1315220005.html. 
Acedido em 6 de Setembro de 2011. 
2 Disponível em http://www.telecinco.es/informativos/cultura/noticia/5078102/. Acedido em 6 de 
Setembro de 2011. 
3 Um canal na TV analógica europeia ocupa entre 7 e 8 MHz. Este espaço na TV digital, no sistema DVB-
T, permite a transmissão de 10 canais em formato standard ou três canais de alta definição, o que é 
possível a partir da multiplexagem, ou seja, a transmissão de vários sinais num mesmo canal também 
chamado multiplex. (Denicoli, 2011). 



sintonizador digital, o que permitiria que continuassem a receber os sinais televisivos, 

mesmo após o fim das transmissões analógicas. Isto tem provocado um profundo 

desconhecimento da população em torno do assunto. Uma pesquisa realizada pela 

Universidade Lusófona revelou que 72,2% dos portugueses não sabem o que devem 

fazer para receber o sinal da TDT (Adopt-DTV 2011). 

A disponibilização dos canais da RTP que hoje só podem ser vistos nas TVs 

pagas seria uma importante contribuição para reverter esta situação. Além disso, a falta 

de divulgação do sistema têm levado a situações graves, onde os operadores aproveitam 

o desconhecimento dos cidadãos para divulgar dados equivocados e induzir o 

telespectador a aderir a algum serviço de TV por assinatura mensal. Até mesmo a 

Portugal Telecom, que detém as concessões para transmitir a TDT, tem usado tais 

subterfúgios, como comprova a publicidade a seguir, retirada do site Google, no dia 11 

de Março de 2011, onde a PT tenta promover o serviço MEO por conta da chegada da 

TDT. 

 

Em termos de ofertas de canais na TDT, Portugal ocupa a última posição na 

União Europeia, conforme mostra o gráfico abaixo, elaborado pelo Observatório 

Audiovisual Europeu (2011): 

 



Já em relação à 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 seguir4: 

Nº de 
canais 
 

País Nome do canal/Género 

16 canais Reino Unido 4 Music  Música 
BBC 4  Cultural/Educacional 
BBC HD Generalista 
BBC News 24  Notícias 
BBC Parliament  Canal do Parlamento 
BBC Red Button  Interactivo 
BBC1  Generalista 
BBC2  Generalista 
BBC3  Generalista 
CBBC  Infantil 
Cbeebies  Infantil 
Channel 4  Generalista 
Channel 4 + 1  Canal do Tempo 
E4  Entretenimento 
Film  Filmes 
More 4  
 

Cultural/Educacional 
 

  

14 canais Alemanha 
 

3Sat Cultural/Educacional 
ARD Extra Notícias 
ARD1 (Dars Erste) Generalista 
Arte  Cultural/Educacional 
KIKA (6h às 21h) Infantil 
MDR Regional/Local 
NDR Regional/Local 
Phoenix Cultural/Educacional 
RBB Fernsehen Generalista 
SWR Regional/Local 
WDR Generalista 
ZDF Generalista 
ZDF Infokanal  Notícias 
ZDF Neo (21h às 6h) 
 

Documentário 
 

  

                                                             
4 Não estão na lista a Bulgária, Malta e Roménia, que ainda estão a definir o modelo de TDT que irão 
adoptar, e Luxemburgo, cujo único canal público existente no país é o Canal do Parlamento, disponível 
via satélite. A lista também não inclui canais regionais e locais, canais time shifted e canais HD simulcast. 
Os dados foram fechados em 22 de Julho de 2011 e, 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 respectivos países. 
 



13 canais Itália  Rai 5 Generalista 
 Rai Cuatro Entretenimento 
 Rai Due  Generalista 
 Rai Gulp  Infantil 
 Rai Movie Filmes 
 Rai News 24 Notícias 
 Rai Premium Filmes 
 Rai Scuola Cultural/Educacional 
 Rai Sport + Desporto 
 Rai Storia Cultural/Educacional 
 Rai Tre  Generalista 
 Rai Uno Generalista 
 Rai Yoyo 
  

Infantil 
 

 

9 canais  Grécia Cine+ Filmes 
ERT HD HD Generalista 
ET1 Generalista 
ET3 Rural 
Info+ Notícias 
NET Notícias 
Prima+ Generalista 
Sport+ Desporto 
Vouli Tileorasi  
 

Canal do Parlamento 
 

 

8 canais 
 

Dinamarca  DR HD Generalista 
 DR K Cultural/Educacional 
 DR Ramasjang  Infantil 
 DR Update Notícias 
 DR1 Generalista 
 DR2 Generalista 
 Folketings TV  Canal do Parlamento 
 TV 2 
 

Generalista 
 

 

Bélgica Één (VRT)  Generalista 
Één +  Generalista 
Ketnet / Canvas Cultural/Educacional 
Ketnet+/Canvas + Cultural/Educacional 
BRF TV Generalista 
Le Deux (RTBF1) Generalista 
Le Deux (RTBF2) Generalista 
Le Trois (RTBF3) Cultural/Educacional 
  

  



7 canais 
 

França Arte Cultural/Educacional 
France 2  Generalista 
France 3  Generalista 
France 4  Cultural/Educacional 
France 5  Cultural/Educacional 
France Ô  Generalista 
LCP/Públic Sénat 
 

Canal do Parlamento 
 

  

5 canais Espanha 24H Notícias 
Clan Infantil/Juvenil 
Teledeporte Desporto 
TVE La 1 Generalista 
TVE La 2 
 

Generalista 
 

  

Irlanda RTE 1 Generalista 
RTE 2 HD Generalista 
RTE Jr Infantil 
RTE News Now Notícias 
TG4 
 

Generalista (em gaélico) 
 

  

Polónia TCP Historia Cultural/Educacional 
TVP Info  Notícias 
TVP Kultura  Cultural/Educacional 
TVP1  Generalista 
TVP2  
 

Generalista 
 

  

Suécia 
 

Kunskapskanalen Cultural/Educacional 
SVT 24 (20H ÀS 
5H30)  Notícias 
SVT1 Generalista 
SVT2  Generalista 
SVTB (5H30 ÀS 20H)  
 

Infantil 
 

  

4 canais Hungria Duna 2 Autónomia     Cultural/Educacional 
Duna TV    Generalista 
M1    Generalista 
M2 
 

   Generalista 
 

  

República 
Checa 

CT 1 Generalista 
CT 2 Generalista 
CT 24 Notícias 
CT 4 Sport 
 

Desporto 
 

  

3 canais Finlândia  YLE TV 2 Generalista 
 YLE TV Teema Generalista 
 YLS SFT 5 Cultural/Educacional 

 



Países Baixos 
 

Nederland 1  Generalista 
Nederland 2  Generalista 
Nederland 3  Generalista 

  

Áustria ORF1 Generalista 
ORF2 Generalista 
ORF Sport Plus  Desporto 

 

 
 

Eslovénia TVS1 (SLO1)  Generalista 
TVS2 (SLO2) Generalista 
TVS3 (SLO3)  Canal do Parlamento 

  

 
2 canais 

Chipre  RIK 1 (CyBC1) Generalista 
 RIK 2 (CyBC2) 
 

Generalista 
 

 

Estónia  ETV Generalista 
 ETV 2 
 

Entretenimento 
 

 

Eslováquia  STV1 (Jednotka)    Generalista 
 STV2 (Dvojka)    Generalista 

 
 

Letónia  LTV1   Generalista 
 LTV7    Generalista 

 
 

Lituânia  LTV   Generalista 
 LTV2   Generalista 

 
 

Portugal  RTP   Generalista 
 RTP 2   Generalista 

 

 

 O serviço público tem tido uma presença pouco veemente neste importante 

processo de digitalização das transmissões televisivas, o que parece ser um grave erro 

pelo qual o País irá pagar a partir do momento em que o futuro da televisão portuguesa 

passar a ser exclusivamente definido de acordo com as lógicas do mercado, em 

detrimento da valorização da cultura nacional. Enquanto na Europa a função social da 

TV pública foi naturalmente transferida para a TV digital, Portugal caminha por uma 

lógica inversa. 

 Há ainda uma outra questão importante, que, apesar de surgir a partir da TDT, 

ultrapassa o serviço televisivo e radiofónico e estabelece um novo patamar no sector de 

comunicações espectrais: o dividendo digital. Ele é o valioso espaço no espectro 

radioeléctrico que será libertado após o apagão analógico, através do qual serão 



disponibilizados novos serviços electrónicos. Mas, apesar da grande importância do 

dividendo digital e da iminência da sua utilização, não vem sendo discutida qual será a 

função do serviço público diante do novo contexto. 

Mesmo a televisão digital terrestre estando no cerne das questões referentes à 

reestruturação do serviço público de comunicação proposto pelo XIX Governo 

Constitucional, ela parece ser algo dissociado das resoluções práticas que estão a ser 

aplicadas. O programa do actual governo diz o seguinte5: 

“O Governo pontuará a sua actuação 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, que deverá 

cobrir todo o País em 2012, 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, actuando de 

forma rigorosa na esfera legislativa e reguladora." 

A disponibilização livre dos canais públicos que hoje estão 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", 

democraticamente. Mas, como esta possibilidade, paradoxalmente, não foi colocada, há 

uma outra forma do Estado promover a Sociedade da Informação e diminuir a exclusão 

digital, que seria definir a função do serviço público perante o dividendo digital, cujos 

serviços mais proeminentes previstos pela União Europeia apontam para a Internet sem 

fios, nos seguintes padrões (Comissão Europeia, 2010): 

 Internet banda larga básica a todos os europeus até 2013. 

                                                             
5 Programa do XIX Governo Constitucional disponível em 
http://www.portugal.gov.pt/pt/GC19/Governo/ProgramaGoverno/Pages/ProgramadoGoverno_Indice.a
spx. Acedido em 27 de Agosto de 2011. 



 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). 

É essencial, portanto, que as discussões sobre o serviço público de comunicação 

incluam questões sobre qual será o seu papel também perante o dividendo digital. Há 

duas possibilidades centrais: 

1. As novas formas de comunicação electrónicas serem exploradas também 

por serviços públicos em termos de oferta de conteúdo e de distribuição 

de sinais. Esta opção poderia universalizar o acesso à Internet de forma 

livre e até mesmo gratuita. 

2. O Estado cumprir exclusivamente a função de regulador, permitindo que 

o dividendo digital seja explorado na lógica de mercado, para fins 

comerciais. Neste caso seria necessário definir os critérios para as 

concessões de utilização de frequências e os objectivos primordiais dos 

serviços. 

Seja qual for a opção escolhida pelo País, a decisão irá moldar as comunicações 

portuguesas nas próximas décadas. Portanto, o dividendo digital é uma oportunidade 

ímpar para que Portugal possa redefinir e corrigir eventuais equívocos nas políticas de 

comunicação estabelecidas até agora. 

Há um forte factor económico que o assunto envolve, pois o espectro é algo 

limitado e através dele são realizados serviços que movimentam de 2 a 2,5% do PIB 

europeu, segundo estimativas do Eurostat (2010). Mas o factor social é ainda mais forte, 

pois a possibilidade de todos os cidadãos terem acesso à Internet sem fios em banda 

larga onde quer que estejam causa um grande impacto na sociedade. 

O que foi deliberado até agora é que Portugal fará leilões para conceder o direito de 

utilização de frequências do espaço libertado pela TDT. A Europa definiu que a sub-

faixa 790-862 MHz deveria ser destinada aos serviços de banda larga móvel, o que foi 

acatado por Portugal. O projecto de regulamento dos leilões6 já foi submetido a uma 

                                                             
6 "Projecto 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. 



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. (CABOVISÃO) 

 FENACOOP  – Federação Nacional das Cooperativas de 

consumidores 

 FCRL (FENACOOP) 

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

 Grupo Portugal Telecom (GRUPO PT) 

 GRUPO ZON MULTIMEDIA (GRUPO ZON) 

 MOBIZAPP - MobiZAPP, Comunicações Electrónicas S.A. 

 OPTIMUS – Serviços de Comunicações, S.A. 

 VODAFONE  – Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A. 

Não houve manifestações de representantes públicos, o que deixa clara a ausência 

da esfera pública no debate que vai nortear todo o futuro das comunicações electrónicas 

em Portugal a partir do fim da TV analógica. 

Portanto, diante da actual situação do sistema público de comunicação português, 

diante da implementação da TV digital terrestre e do fim das transmissões analógicas 

previsto para Abril de 2012, e diante da existência de um dividendo digital que será 

leiloado para que o País possa estabelecer novos serviços de comunicações electrónicas, 

deixo algumas considerações que, a meu ver, são importantes para que sejam traçados 

os novos objectivos do serviço público de comunicação: 

1. Definir o serviço público somente perante questões voltadas para a rádio e a 

televisão parece ser algo destoante nesta era digital, pós-analógica. Diante da 

possibilidade, já em pauta no País, de serem difundidos novos serviços 

electrónicos a partir da libertação de um dividendo digital no espectro 

radioeléctrico, fruto da TDT, o serviço público deveria ter uma função 

primordial na elaboração de políticas que vão ao encontro do que diz a proposta 

do XIX Governo, que é desenvolver a sociedade da informação, a inclusão 

digital e o acesso universal. Entre essas políticas, acredito ser fundamental a 

discussão a respeito da difusão dos sinais de Internet em banda larga sem fios e, 



consequentemente, a respeito do papel do serviço público enquanto provedor e 

enquanto produtor de conteúdos multimediáticos para multiplataformas. 

 

2. Paralelamente à expansão dos serviços de comunicação electrónicas, a forte 

presença do serviço público como produtor de conteúdo deve ser expandida, 

levando-se em conta questões inerentes à Web 3.0, referentes à construção 

colectiva do conhecimento a partir da participação dos cidadãos por meio de 

ferramentas interactivas que podem ser veiculadas na Internet e adaptadas às 

plataformas terrestres e não terrestres. Isto valorizaria o enorme acervo cultural e 

histórico da RTP e RDP e a proximidade que têm com os cidadãos, enquanto 

operadores públicos. Um canal Interactivo nos moldes do BBC Red Button, que 

actua na TDT mas também na Internet, poderia ser desenvolvido7. 

 

3. Mesmo com a decisão de privatização de um dos canais da RTP, os demais 

canais que serão mantidos poderiam ser transmitidos de forma livre, para 

permitir a todos os cidadãos o acesso à programação pública. Como ocorreu em 

diversos países europeus, tal atitude fortaleceria a televisão e, especificamente 

no caso do operador público, ele cumpriria o seu importante papel de difusor da 

cultura do País e da língua portuguesa, e funcionaria como um forte elemento a 

compor o cenário televisivo. 
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