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Avançar para a TDT é 
um caminho inevitável?

É, porque esta é uma evo-
lução tecnológica. Talvez não 
seja uma revolução tecnoló-
gica, uma vez que essa sur-
ge com o mundo em rede, 
quando as pessoas se conec-
taram online através da Web. 
O facto de se passar da televi-
são analógica para a digital é 
uma evolução porque permite 
que usemos de melhor forma 
o espectro que temos. Este é 
um processo evolutivo.

Portugal está atrasado 
neste processo?

A Comissão Europeia pre-
vê que o apagão analógico 
seja em 2012. Portugal está 
muito atrasado em relação 
aos outros países, mas ainda 
está dentro do prazo estabe-
lecido. O primeiro concurso 
para a TDT portuguesa, rea-
lizado em 2001, acabou por 
ser anulado por questões de 
dificuldades tecnológicas e 
também devido à ausência 
de um modelo de mercado. 
Isso acabou por atrasar bas-
tante o processo e só agora 
é que ele voltou a arrancar. 
Até 2012, todas as pessoas 

Portugal tem de cumprir meta de 2012
O investigador Sérgio Denicoli constata que o 
processo de implementação da televisão digital 
terrestre (TDT) em Portugal está muito atrasado. 
No entanto, este doutorando em Ciências da Co-
municação sustenta que o país tem de levar a 
sério a meta de 2012 fixada pela União Europeia 
para o desaparecimento do sistema analógico, 
de forma a acompanhar os seus parceiros

do país que vêem a TV terres-
tre terão de ter um descodifi-
cador. Como é que isso pode 
ser feito? Pode ser que o quin-
to canal já anunciado incen-
tive as pessoas a comprarem 
o aparelho. Imaginemos que 
o novo canal vai para o gru-
po de Joaquim Oliveira, que 
detém a Controlinveste, dona 
da SporTV. Este canal poderia 
oferecer mais desporto, o que, 
em Portugal, seria um gran-
de atractivo para que as pes-
soas comprassem o aparelho. 
É preciso, no entanto, ser mui-
to optimista, porque o prazo 
é apertado. 

O que é que Portu-
gal pode aprender com 
os que avançaram pri-
meiro?

Portugal já aprendeu com 
a experiência dos outros. 
Quando foi lançado o primeiro 
concurso, havia a imagem de 
que a TDT seria a grande ga-
linha dos ovos de ouro. Com 
a evolução tecnológica, veri-
ficou-se que a TDT já não é 
aquela grande evolução em 
termos económicos que em 
tempos se chegou a prever. 
Alguns modelos de televisão 
tiveram um fracasso inicial, 
como em Espanha e no Rei-
no Unido, pelo que esses paí-

ses tiveram de fazer um gran-
de esforço para que o mode-
lo se afirmasse. 

No Reino Unido, quando a 
TDT foi lançada, as pessoas ti-
nham uma imagem de quali-
dade inferior porque a tecno-
logia ainda não estava muito 
desenvolvida. Para além disso, 
tinham de comprar o desco-
dificador, que era muito caro. 
Os telespectadores não que-
riam esse modelo porque pelo 
preço do descodificador paga-
vam a televisão por assinatu-
ra, ainda por cima com muito 
mais qualidade. O Reino Uni-
do precisou de fazer uma rees-
truturação, sendo que a BBC 

incentivou a TDT. 
Em Espanha, a questão da 

televisão é muito complicada 
porque está dividida por re-
giões e a televisão regional 
tem um peso muito grande. 
Eles estão a começar a encon-
trar o modelo e as pessoas já 
estão habituadas, mas a pri-
meira grande operadora de te-
levisão digital terrestre, a Quie-
ro TV, acabou por falir. 

Em Portugal, temos meta-
de da população com tele-
visão por subscrição. A TDT 
vai abranger directamente a 
outra metade da população. 
Mas agora já há, noutros paí-
ses, modelos de negócio de-

finidos e que podem ser, de 
certa forma, copiados ou pelo 
menos estudados. Obviamen-
te, é preciso ter em conta as 
peculiaridades de cada merca-
do e pode ser que alguns mo-
delos bem sucedidos lá fora 
não dêem certo aqui, mas pelo 
menos há indicativos.

A meta de 2012 é para 
levar a sério?

O mercado europeu é um 
mercado único e é importante 
que Portugal esteja junto dos 
outros países. Não faz sentido 
que os outros acabem com a 
televisão analógica e que Por-
tugal continue com esse mo-

Sérgio Denicoli considera que é inevitável avançar para a televisão digital

delo, porque isso também en-
volve questões como a pro-
dução de equipamentos, 
uma vez que há todo um 
mercado que circula em tor-
no da TDT. Se Portugal qui-
ser acompanhar os demais 
países e se até quiser produ-
zir equipamentos é importan-
te que esteja ao mesmo nível 
de desenvolvimento tecnoló-
gico dos outros.

Este será também um 
factor de dinamização da 
economia?

Todas as mudanças têm 
um impacto económico, ou 
positivo ou negativo. Se nos 
canais regionais houver real-
mente exigências por exem-
plo ao nível da produção lo-
cal e em língua portuguesa 
isso irá certamente gerar um 
mercado, com implicação nas 
produtoras. 

Mas não podemos esque-
cer o outro lado: será que o 
mercado português, que é pe-
queno, suporta tantos canais? 
Eu não sei dar esta resposta, 
mas se ela for não, isso vai fa-
zer com que as televisões te-
nham menos dinheiro para 
investir em produções e fazer 
com que haja uma internacio-
nalização ainda maior na pro-
gramação. Certamente que o 
mercado de descodificadores 
e de aparelhos televisivos vai 
crescer, pelo menos num pri-
meiro momento.

A abertura dos concursos da televisão digital terrestre (TDT) 
está a ser marcada pela dúvida sobre se a Zon Multimédia 
(antiga PT Multimédia), detentora da TV Cabo, pode apresen-
tar propostas para ficar com os multiplexers B a F. O processo 
levanta interrogações que possivelmente só a Autoridade da 
Concorrência poderá responder.

O investigador Sérgio Denicoli explica que «o projecto inicial, 
que foi apresentado antes do lançamento do concurso, previa 
que nenhuma empresa que detivesse mais de 50 por cento 
do mercado numa plataforma televisiva pudesse participar do 
concurso da televisão por subscrição».

«No projecto inicial previa-se que a interdição de participação 
dessas empresas duraria 15 anos, que é o período das licenças 
que vão ser atribuídas. No projecto definitivo, esse período 
baixou para oito anos. Além disso há uma cláusula que diz 
que esse prazo pode ser extinto a qualquer momento caso o 
mercado ou a evolução tecnológica assim direccione o processo. 
Isso deixa uma grande dúvida», acrescenta.

Por outro lado, o doutorando em Ciências da Comunicação 
sublinha que «a Autoridade Nacional de Comunicações (Ana-

com) já disse que a Zon Multimédia pode participar desde que 
seja minoritária». Segundo a Comissão de Mercados de Valores 
Mobiliários (CMVM), «se ela tiver mais de 20 por cento já não 
é considerada minoritária. Se tiver menos de 20 por cento do 
direito de voto é minoritária e pode participar».

«Se vamos ter televisões por subscrição para concorrer com 
as demais plataformas que existem, era interessante que fosse 
a um preço mais acessível do que a TV Cabo e Bragatel. Isso 
era importante para o país, para haver uma democratização de 
acesso a este tipo de televisão. Não estou a dizer que não vai 
haver. Pode haver. Mas também pode não haver», afirma.

Em seu entender, «daqui a oito anos, se a Zon Multimédia 
tomar a liderança da TDT por subscrição, os portugueses serão 
confrontados com um monopólio gigantesco, uma vez que 
actualmente a empresa detém na ordem de 80 por cento do 
mercado». «Eu imagino que o Governo esteja um pouco apre-
ensivo. Essas plataformas de TDT pagas fracassaram em muitos 
países. Há um grande risco», adverte Sérgio Denicoli. O processo 
pode ser acompanhado no blogue TV Digital em Portugal, em 
www.tvdigital.wordpress.com.

Poderá a detentora da TV Cabo
concorrer à televisão digital?
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