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Introdução
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Nota preliminar

 O presente estudo sobre o impacto do acesso a conteúdos TV no posicionamento competitivo dos

operadores de telecomunicações em Portugal foi realizado pela Maksen em parceria com a Sociedade de

Advogados Abreu & Associados;

 Para além de suporte global a nível jurídico na elaboração do presente relatório, o apoio da Abreu &

Associados incidiu sobretudo na componente de análise das temáticas regulatórias associadas ao estudo,

nomeadamente:

► Capítulo 05. “Caracterização e análise do modelo regulatório” - identificação do quadro

regulatório, das entidades e do modelo de regulação, com impacto sobre o acesso a conteúdos no

mercado de pay-tv nacional;

► Capítulo 06. “Recomendações” – proposta de remédios para as potenciais barreiras identificadas,

segundo a teoria regulatória relevante e as práticas internacionais observadas, e apresentação de

opções de ajustamentos ao modelo regulatório vigente que visam potenciar e incrementar o

funcionamento concorrencial do mercado de acesso a conteúdos TV.
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 O presente estudo tem como objectivo principal aferir o impacto do acesso a conteúdos TV no

posicionamento competitivo dos operadores de telecomunicações a actuar no mercado nacional;

 Decorrente da existência desse impacto, são avaliados quais os constrangimentos de acesso a conteúdos

identificados e sentidos pelos operadores;

 Seguidamente é efectuada uma análise e reflexão sobre possíveis opções que contribuam para a remoção

ou diluição dos potenciais constrangimentos;

 As opções a considerar podem ser acompanhadas da necessidade de efectuar ajustamentos ao próprio

modelo regulatório para garantir ou facilitar a capacidade das autoridades competentes as

implementarem, pelo que são também analisadas as eventuais alterações necessárias ao modelo

regulatório actual.
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Objectivos do estudo
Nota preliminar
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Âmbito: mercado de pay-tv em Portugal, 

sobre plataformas fixas de TV

Esquematização do âmbito em análise:
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Distribuição conteúdos por televisão de subscrição

Mercado de 
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a direitos**
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Produção de 

conteúdos

Empacotamento de 

conteúdos

Agregação de 

conteúdos

1 2 3

Fornecer 
plataforma

Disponibilizar 
equipamento

Gerir relação 
com o 

consumidor

Distribuição de conteúdos em sinal aberto4

5

* A denominação TV refere-se a serviços de comunicação audiovisual linear nas plataformas fixas actuais (fibra óptica, cobre, satélite e cabo, estando por isso excluídos deste
conceito serviços do tipo content on-demand tais como video-on-demand).

** Mercado a analisar quando existam fenómenos de integração vertical significativos em players relevantes.

Conteúdos subscription drivers

Outros 

(infantil,

generalista, 

documentários)

Nota preliminar
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Racional de análise
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No sentido de atingir os objectivos propostos, será imperativo que o presente estudo responda às seguintes 

questões:

Qual o posicionamento competitivo dos operadores?I

Qual a influência do negócio de pay-tv no posicionamento competitivo dos 

operadores?
II

Qual a relevância do eixo conteúdos na oferta do negócio 

de pay-tv?
III

De que forma o modelo regulatório do sector está 

preparado para endereçar as barreiras ao acesso?

Caracterização 

do mercado

de pay-tv

Caracterização e 
análise do modelo 

regulatório
V

► O negócio de pay-tv é relevante para o

posicionamento competitivo dos operadores;

► Os conteúdos são relevantes para a

competitividade da oferta TV;

► As actuais condições de acesso a conteúdos

alteram a competitividade das ofertas TV

de forma não negligenciável;

► O impacto das condições de acesso resulta

em preços mais elevados ou falta de opção

de escolha para os clientes finais…

…então será necessário:

► Avaliar quais as possibilidades de mitigação

das actuais barreiras de acesso a conteúdos; e

► Avaliar potenciais ajustamentos ao modelo

regulatório actual de forma a agilizar a

implementação das medidas preconizadas. Recomendações

Caso se conclua que:

Quais as actuais condições de acesso aos conteúdos mais 

relevantes e o respectivo impacto no mercado de pay-tv?

Análise às 
condições de 

acesso
IV

Objectivos e âmbito do estudo
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02. Sumário Executivo
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv
O mercado de pay-tv em Portugal deverá 

continuar a apresentar taxas de crescimento 

atractivas para os operadores
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Caracterização do mercado de 

pay-tv

 Desde 2007, o mercado de pay-tv tem vindo a

crescer em grande medida fruto da entrada de

novos players, que não apresentam para já sinais

de abrandamento nos seus níveis de angariação

de novos clientes;

 Entre 2007 e 2014, a taxa anual de crescimento

composto do número de subscritores deverá ser

de 8% ao ano (10% para receitas), sendo

esperado atingir, em 2014, cerca de 86% de

penetração de pay-tv;

 Genericamente, este crescimento é devido ao

desenvolvimento do IPTV e agressividade da

oferta suportada em serviços digitais;

 O crescimento do mercado de pay-tv é também

consequência de uma oferta limitada ao nível do

FTA e do atraso na introdução da TDT, ao

contrário da realidade dos restantes países da

Europa Ocidental, e mais em linha com o

mercado de TV da Europa de Leste.

Distribuição da penetração do mercado de TV (% de casas com acesso a TV*)

14%

2009

65%

35%

2007

86%

54%

46%

100%

Pay-tv

Free to air TV

2014

* Base: Casas com acesso TV: 3.709 mil casas em 2007, 3.794 mil casas em 2009 e 4.010 mil casas em 2014.

As quotas apresentadas referem-se ao meio de transmissão utilizado apenas na TV primária das 

casas, eliminando duplas contagens derivadas da utilização de mais do que uma televisão.

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen

Evolução do número de subscritores do negócio de pay-tv por tecnologia

+8%

2014

3.498

1%
29%

28%

42%

2013

3.380

28%

27%

44%

2012

3.227

28%

26%

46%

2011

3.016

28%

23%

49%

2010

2.760

27%

20%

53%

2009

2.490

1%26%

15%

58%

2008

2.253

26%
8%

65%

2007

2.013

1% 24%

1%

74%

OutraSatéliteIPTVCabo

Análise do mercado de televisão em Portugal

# Subscritores
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv O posicionamento competitivo actual dos 

operadores configura um mercado polarizado
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Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen

Nota: valores da TV Cabo incluem valores que abrangem o negócio de empresas adquiridas durante o período em análise.

Posicionamento actual dos principais operadores no mercado de pay-tv
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Caracterização do mercado de 

pay-tv

 Apesar de contar com 6 players distintos, o

mercado actual encontra-se fragmentado em

duas zonas:

► Zona do operador histórico de pay-tv, com

mais de 50% dos subscritores e 50% da

receita;

► Zona dos attackers:

□ Attackers mais fortes, com quotas

ao nível do volume de clientes e

receita aproximadamente entre os

10% e os 25%;

□ Attackers de menor dimensão, com

quotas de receitas e clientes entre

1% e 5%.

 A situação configura um grau elevado

concentração da quota de mercado, embora se

possa encontrar um attacker em particular

(Portugal Telecom) com taxas de crescimento

na ordem dos 426% a 591% (subscritores e

receitas) entre o ano de lançamento e o final de

2009.
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Em 2014, o mercado deverá apresentar-se menos 

polarizado, com o aumento de quota dos attackers
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Posicionamento futuro dos principais operadores no mercado de pay-tv

Fonte: Valores Screen Digest, 2010, Análise Maksen

Receitas totais (€)

ZON TV Cabo
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Tendência

Outros

Caracterização do mercado de 

pay-tv

 Em 2014 será expectável que o principal

attacker (Portugal Telecom) esteja bastante

mais próximo do operador histórico já que:

► O operador histórico deverá perder quota

de mercado (em receita e subscritores),

para valores perto de 50%, embora

mantendo taxas de crescimento

compostas positivas entre 2009 e 2014; e

► O principal attacker deverá continuar a

angariar mercado, crescendo a taxas

compostas na ordem dos 29% para

receitas e 18% para subscritores entre

2009 e 2014.

 O segundo attacker mais forte (Cabovisão)

deverá diminuir as suas quotas de mercado

mantendo no entanto taxas positivas de

crescimento de receita (4,55%) e subscritores

(0,38%);

 Destaque para a subida de quota da Optimus

que, em 2014, deverá representar cerca de 4%

do mercado, tanto em subscritores como em

receitas, com taxas de crescimento na ordem

dos 38% a 63% respectivamente.
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Em resumo: posicionamento polarizado com 

tendência para diminuir
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 Até 2014, a indústria de pay-tv deverá apresentar uma taxa de crescimento composta*

das receitas de aproximadamente 10% ao ano;

 Este crescimento não é tão acentuado como as taxas que se registaram entre 2007 e

2009 e justifica-se pelo abrandamento do esforço de aquisição dos attackers, à medida

que estabilizam a sua base de clientes;

 Genericamente, este crescimento é devido ao desenvolvimento do IPTV e consequentes

serviços digitais que apresentam fraca concorrência do FTA e da TDT (esta última por

tardar e não incluir funcionalidades avançadas).

 O operador histórico, a ZON TV Cabo, deverá perder quota de mercado, tanto em

termos de receitas como subscritores (respectivamente de 72% e 64% em 2009 para 53%

e 49% em 2014);

 Dos attackers, destaca-se a Portugal Telecom, que deverá aumentar a sua quota para

cerca de 31% e 37% em receitas e subscritores respectivamente, sendo o principal

impulsionador do crescimento mercado, com a oferta IPTV sobre fibra e a única oferta

DTH alternativa à do operador histórico.

 A capacidade de crescimento do cabo é ainda elevada, pelo que não existe um
impedimento ao crescimento pela infra-estrutura;

 O IPTV apresenta possibilidades de aumento da penetração no território elevadas, dados
os fortes investimentos na expansão da cobertura e acordos de partilha de rede
existentes;

 A infra-estrutura apresenta-se como factor fundamental para operadores com menor
cobertura de rede própria e/ou menor capacidade de investimento (necessidade de
acesso a rede alheia ou roll-out de rede própria para fornecimento de serviço).

* Taxa anual de crescimento composto

Caracterização do mercado de 

pay-tv

Indústria atractiva 

para a generalidade 

dos operadores

Tendência para uma 

menor polarização do 

posicionamento dos 

operadores

Relevância do papel 

da infra-estrutura
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Actualmente, o bundle é o modelo de aquisição 

preferido pelos clientes

Razões que influenciam a escolha de operador
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 O factor principal que influencia a mudança de operador é

a disponibilidade do serviço em bundle, confirmado por

cerca de 65% clientes;

 Relativamente ao serviço telefónico fixo, 28% dos clientes

afirmaram que a disponibilidade da oferta em bundle era

um factor relevante na escolha do operador, tendo o preço

sido apontado por 19% dos clientes como factor relevante;

 A Internet fixa é o serviço em que a venda em bundle

assume maior importância, com 46% dos clientes a

referirem a sua relevância na escolha do operador;

 No serviço TV a venda em bundle é também determinante

com 31% dos clientes a indicarem este factor como

relevante para a decisão de escolha;

 A preferência por um ou mais dos serviços em bundle

arrastará a dinâmica comercial dos restantes, sendo as

estratégias comerciais dos operadores a causa e

consequência destas preferências de consumo.

Fonte: ICP- ANACOM – Inquérito ao consumo de serviços de comunicações 

electrónicas, Dezembro, 2009.

10%

4%

12%

4%

9% 4%

9%

TV

31%

18%

12%

Internet fixa

46%

21%

SFT

28%

19%

Serviço em bundle

Preços mais baixos

Único que existia na zona de residência

Qualidade de serviço

Melhores canais

Por ser cliente do operador

Nota: não inclui a categoria “Outros” por não apresentar resultados significativos.

50%

Caracterização do mercado de 

pay-tv
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Das ofertas fixas actuais, as que mais crescem são 

as ofertas em bundle com TV

Evolução do número de subscritores por oferta
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Televisão

Internet

Fixo

11,01%

8,52%

0,61%

23,24%

17,76%

1,22%

Taxa anual de 
crescimento 

composta

Variação 
2007/2009

Fixo e Internet

Fixo e Televisão

Televisão e Internet

Fixo, Internet e Televisão

-8,00%

14,58%

33,45%

-15,37%

31,29%

78,09%

62,13% 162,85%

Oferta singular

Double-play

Triple-play

 Quando avaliadas as taxas de crescimento das ofertas de

mercado existentes, a oferta de Televisão foi a que

registou o maior aumento percentual. Em contraste, o

serviço de telefone fixo registou o crescimento inferior;

 No que respeita à oferta de bundles dual-play, os pacotes

com maior crescimento de subscritores são os que incluem

serviço de televisão, tendo o bundle “Televisão e Internet”

o maior crescimento, seguido do bundle “Fixo e

Televisão”;

 Por seu lado, a oferta de “Fixo e Internet” é cada vez

menos popular já que o número de assinantes desta

combinação de serviços desceu 15% desde 2007;

 O serviço de telefone fixo aparenta ser cada vez menos

relevante na venda de triple-play, sendo o seu

fornecimento oferecido sem custo fixo mensal de

subscrição. Também o serviço Internet sofre uma

crescente descida de preços por Mbit/seg;

 Desta forma, é expectável que o serviço TV seja cada vez

mais o pilar da oferta double e triple-play.

2008

333

27

118

+163%

2009

471

58

135

212

102

251

32

+31%

245

2007

-15%

179

Fixo, Internet e Televisão

Televisão e Internet

Fixo e Televisão

Fixo e Internet

Caracterização do mercado de 

pay-tv

Fonte: ICP- ANACOM - Situação das comunicações, 2009
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Caracterização do mercado de 

pay-tv

A oferta de pay-tv nacional é relativamente 

homogénea entre operadores

© Maksen 2010 17

O mercado português apresenta uma oferta de serviço de televisão integrado em diversos pacotes:

Apresentação da oferta de televisão dos operadores nacionais
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TV + SFT + NET

Oferta em bundle do 

serviço de televisão, de 

internet e de telefone fixo.

De 10,08€ a 254,98€

Chamadas grátis à noite e 

ao fim-de-semana até 

chamadas ilimitadas

De 3 Mbps a 1 Gbps

De 10 a 122 canais

Fonte: Dados referentes a Setembro de 2010 recolhidos dos sites dos operadores de pay-tv nacionais.

Nota: no Anexo I é apresentada uma descrição sobre a oferta detalhada por operador.

TV + SFT

Oferta em bundle do 

serviço de televisão e 

telefone fixo.

De 15,02€ a 49,99€

Chamadas grátis à noite e 

ao fim-de-semana até 

chamadas ilimitadas

n.a.

De 15 a 122 canais

TV + NET

Oferta em bundle do 

serviço de televisão e 

internet.

De 38,05€ a 63,2 6€

n.a.

De 3 a 100 Mbps

De 38 a 100 canais

TV

Oferta única do serviço de 

televisão.

De 9,99€ a 40,56€

n.a.

n.a.

De 15 a 107 canais
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Em resumo: negócio de pay-tv crucial no 

panorama actual do triple-play
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 As ofertas mono-serviço ou single-play tendem a crescer mais lentamente que ofertas

em bundle;

 As maiores taxas de crescimento do mercado de telecom encontram-se nas ofertas em

bundle (double e especialmente triple-play);

 Os bundles que têm apresentado maior crescimento contêm ofertas TV, apresentando

este serviço o maior ARPU.

Pay-tv como factor 

diferenciador para o 

cliente na escolha do 

operador

 O pay-tv configura-se actualmente como o principal serviço em que o operador de

telecomunicações poderá diferenciar-se pelos conteúdos e funcionalidades

disponibilizados aos clientes;

 O esforço de venda dos bundles pay-tv nota-se também no investimento publicitário que

se apresenta superior em marcas e bundles que contêm produto pay-tv.

Bundles com pay-tv

constituem a oferta 

com maior sucesso

Ofertas relativamente 

homogéneas entre 

operadores

 Os bundles triple-play constituem actualmente a principal aposta dos operadores de pay tv;

 Os pacotes existentes no mercado são relativamente parecidos entre si, nas

características genéricas dos serviços oferecidos;

 Os conteúdos oferecidos são relativamente homogéneos entre operadores, embora

existam algumas diferenças ao nível dos canais premium e canais HD.

Caracterização do mercado de 

pay-tv
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Em Portugal, os conteúdos de informação, filmes e 

desporto compõem o top das preferências

Afinidade declarada com os diversos tipos de conteúdos em Portugal
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65%

Talk shows
4%

5%

Programas de humor
13%

9%

Concursos
16%

13%

Telenovelas
45%

28%

Documentários
26%

33%

Séries
22%

36%

Desporto
37%

51%

Filmes
40%

53%

Informação
70%

FTA

Pay-tv

Fonte: Inquérito “A Televisão Digital Terrestre em Portugal 2008”, OberCom

Afinidade elevada com o conteúdo

Entretenimento

 Um inquérito ao consumidor posicionou os conteúdos

noticiosos como aqueles com os quais os portugueses

demonstram maior afinidade;

 O mesmo inquérito demonstra que filmes são o segundo

conteúdo com o maior número de clientes a declararem

a sua afinidade;

 Em terceiro lugar, e muito próximo dos filmes, surge o

desporto, com mais de metade dos inquiridos a declarar

elevada afinidade com este conteúdo;

 A tendência da afinidade para com o desporto e filmes é

superior para clientes pay-tv, o que será um primeiro

sinal justificativo da existência de canais premium com

estes conteúdos.

Caracterização do mercado de 

pay-tv
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

A distribuição da receita do mercado de pay-tv difere por

tipologia de conteúdos, nomeadamente:

► Basic ou base, refere-se aos conteúdos que

constituem os pacotes simples do serviço de TV;

► Premium (desporto e filmes) refere-se a canais ou

pacotes de canais lineares do tipo desporto ou

filmes, pelos quais é cobrado um fee adicional;

► Premium (outros) refere-se a canais ou pacotes

de canais lineares de outros tipos que não

desporto ou filmes, pelos quais é cobrado um fee

adicional (ex. Playboy);

► On demand refere-se aos conteúdos não lineares

que são adquiridos numa base de pay-per-view.

A receita premium reforça a importância do 

desporto e filmes como drivers do negócio
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Distribuição actual da receita de pay-tv por tipo de conteúdo (2009)

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen

000‟ de Euros

Total

706.706

(100%)

On demand

226.336

(32%)

33.810

(5%)

Basic Premium

(outros)

443.871

(63%)

2.689

(0%)

Premium

(desporto 

e filmes)

Sport TV + TV Cine

VOD

Caracterização do mercado de 

pay-tv
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv É expectável que o conteúdo on-demand ganhe 

relevância no total de receita
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Distribuição futura da receita de pay-tv por tipo de conteúdo (2014)

Total

1.138.855

(100%)

On demand

329.299

(29%)

76.185

(7%)

Basic Premium

(outros)

729.921

(64%)

3.450

(0%)

Premium

(desporto 

e filmes)

+68%

+46% +36%

+129% +64%

% Variação YoY 2009/2014 Peso no total da receita: crescente, decrescente, estável.

000‟ de Euros

Sport TV + TV Cine

VOD

Caracterização do mercado de 

pay-tv

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen

 O total de receita de pay-tv deverá aumentar cerca de

64% entre 2009 e 2014, a uma taxa de crescimento

composta de 10,3% ao ano;

 A receita associada a serviços on-demand deverá

também aumentar cerca de 129% a uma taxa de

crescimento composta de 18% ao ano;

 Esta diminuição poderá ser justificada por um aumento

da taxa de utilização de conteúdos on-demand do tipo

cinema, com a consequente diminuição do peso da

receita premium nesta componente.
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv
Em resumo: conteúdos são cruciais ao negócio de 

pay-tv; custo da programação é crítico para a 

rentabilidade
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 Na perspectiva do cliente, o factor conteúdos é essencial para a determinação de uma
oferta de televisão adequada;

 O peso dos custos de programação na receita é genericamente elevado, o que atesta a
sua relevância para a rentabilidade do negócio; variações no custo de programação
poderão colocar em risco a margem do operador;

 A dimensão deste custo não é proporcional à base de clientes, indicando que o mesmo
poderá sofrer de alguma rigidez, dificultando o crescimento de operadores com bases
reduzidas de clientes.

 Mundialmente, os conteúdos desportivos e cinematográficos são os mais valorizados pelos

clientes, estando o futebol em claro destaque como o desporto que gera mais interesse;

 Em Portugal, a afinidade dos consumidores é também elevada para estes conteúdos,

sendo-o igualmente para conteúdos informativos;

 Os conteúdos infantis são também relevantes no contexto de pay-tv, representando um

segmento de mercado de elevada importância.

 Os conteúdos de desporto são os que apresentam as audiências mais elevadas em FTA

(60% do top 100 de programas FTA) e os filmes e séries em pay-tv (31% do top 100 de

programas);

 Em Portugal, a afinidade dos consumidores é elevada para conteúdos de desporto e

cinema, transformando-os como conteúdos âncora na oferta de pay-tv. É essencial, para a

viabilidade de um operador, disponibilizar este tipo de conteúdos, permitindo-lhe assim

estar dentro das opções de escolha do consumidor;

 Os canais premium de desporto e de filmes première geram actualmente 32% da receita

de pay-tv, sendo uma componente muito relevante da oferta dos operadores.

Caracterização do mercado de 

pay-tv

Conteúdos são driver 

da oferta de televisão 

e de elevada 

relevância na 

rentabilidade dos 

negócios

Conteúdos desportivos, 

informativos e 

cinematográficos são 

cruciais para o cliente

A importância do 

desporto e dos filmes 

première é suficiente 

para atrair clientes de

pay-tv
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Base

InformaçãoDesporto

Foram analisados diversos canais das categorias de 

conteúdos consideradas relevantes…
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Categorias de conteúdos considerados na análise:

Impacto de 

potenciais 

barreiras no 

acesso

Filmes e 

séries

Entretenimen-

to

Documentá-

rios
Infantil Generalistas

Conteúdo 

insubstituível

Conteúdo de 

elevado 

interesse

Conteúdo de 

média 

substituibilidade

Conteúdo de 

elevada 

substituibilidade

Conteúdo de 

elevada 

substituibilidade

Conteúdo 

elevado poder 

de marca

Após a identificação das categorias de canais que seriam as mais propensas à potencial existência de barreiras ao

acesso e tendo em consideração o contributo das entidades entrevistadas, foi seleccionada para análise a seguinte

lista de canais, constituída por conteúdos free-to-air e pay-tv, tanto do pacote base como canais premium.

Premium

FTA

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Conteúdo de elevada 

substituibilidade mas 

com efeito de

“marca”
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no mercado de pay-tv

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

…de acordo com o racional apresentado…
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Competitividade do mercado

C
o
n
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d
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o

Poder negocial do fornecedor

Limitação no acesso ao 

canal por operadores

Pricing grossista

Condições de 

comercialização do canal

Os canais seleccionados para estudo são analisados de acordo com o seguinte racional:

 Avaliação dos factores que contribuem para o maior ou menor

poder negocial do fornecedor do conteúdo.

 Avaliação das potenciais barreiras criadas pelos termos de

exclusividade associados aos canais, tanto temporários como

permanentes, ou pela não universalidade de distribuição destes

canais.

 Avaliação das potenciais barreiras criadas pelas condições de

pricing grossista aplicadas no fornecimento do canal.

 Avaliação das potenciais barreiras criadas pelas condições

comercialização no retalho impostas pelos fornecedores de

conteúdos.

 Avaliação do impacto na competitividade do mercado das condições

de acesso aos conteúdos, tanto para os operadores como para o

cliente final.

A análise apresentada em seguida tem como fonte as entrevistas efectuadas aos operadores e produtores, bem
como a informação qualitativa disponibilizada pelos mesmos. Foi solicitado o acesso a informação contratual
aos fornecedores de conteúdos, mediante concordância dos operadores, o qual não nos foi facultado, por
alegada obrigação de confidencialidade das partes envolvidas. Não nos tendo sido concedido o acesso a
contratos nem a outros dados quantitativos relativos aos canais analisados, não foi possível obter evidências
que permitissem clarificar algumas inconsistências entre informações obtidas.
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Em resumo: potenciais barreiras no acesso a 

conteúdos televisivos
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Prática actual

Prática num passado recente

Não exaustivoPotenciais barreiras

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Preço mais elevado

Falta de opção entre operadores

Produto possivelmente não rentável

Competitividade do mercado

Poder negocial do fornecedor

Limitação no acesso ao canal por operadores

Condições comerciais grossistas

Audiências

Marca

Acesso exclusivo a direitos

Exclusividade a um operador

Possível peso artificial do efeito escala

Pricing individual excessivo face ao seu valor em 

bundle

Eventual assimetria de condições promocionais

Possíveis questões de confidencialidade

Efeito no 

consumidor

Efeito no 

operador

Limitação na distribuição

Custos de segurança iguais entre plataformas

1

5

2

3

Condições de retalho do canal4

A informação presente nesta página constitui um resumo da análise efectuada no Capítulo 04. e não deve ser considerada de forma 

independente por não conter detalhe suficiente que clarifique as especificidades de cada caso

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado

(Disney
Cinemagic)

(informação 
contraditória)*

* Diferentes condições contratuais
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Em resumo: potenciais barreiras no acesso a 

conteúdos televisivos

 Todos os canais analisados junto dos operadores, à excepção do TVI24, apresentam hoje indícios da existência de potenciais

barreiras no acesso a conteúdos televisivos;

 O poder negocial de alguns fornecedores de conteúdos foi apontado pelos operadores como uma potencial barreira nas

negociações, originada por motivos diversos como a integração vertical, o acesso exclusivo a direitos ou o poder da marca

associada ao conteúdo (aplicável à Sport TV, Benfica TV, TV Cine, TVI, canais Disney, Panda, Panda Biggs, Hollywood e Odisseia);

 De acordo com informação disponibilizada pelos operadores, existe actualmente limitação na distribuição de um canal, podendo

impactar na escolha dos consumidores no momento de selecção do operador (Benfica TV);

 O modelo de pricing grossista dos canais analisados é uma das potenciais barreiras que é apontada transversalmente pelos

operadores consultados, como sendo financeiramente demasiado agressiva para os operadores de pequena e média dimensão

(aplicável à Sport TV, Benfica TV, TV Cine, TVI, canais Disney, Panda, Panda Biggs, Hollywood e Odisseia);

 O modelo de pricing grossista praticado origina, em alguns casos, fortes impactos na margem dos operadores, coexistindo em

alguns casos ofertas a clientes finais, a preços inferiores ao preço grossista praticado (aplicável à Sport TV, TV Cine, Disney

Cinemagic, Panda, Panda Biggs, Hollywood e Odisseia);

 A obrigatoriedade contratual de validação prévia das campanhas, com alguma antecedência, pode implicar possíveis questões de

confidencialidade comercial e desconforto por parte dos operadores (aplicável à Sport TV);

 Ao nível do consumidor final, estas possíveis barreiras no acesso a conteúdos podem condicionar a fixação de preços mais

elevados (TV Cine e Sport TV) ou, com a exclusividade e limitação na distribuição de determinados canais, pode condicionar os

consumidores finais aquando da escolha do operador de pay-tv (aplicável ao Benfica TV); e

 Dados os impactos que estas potenciais barreiras podem ter no funcionamento do mercado e bem estar do consumidor final,

sugerimos que as mesmas sejam detalhadas e confirmadas pela Autoridade da Concorrência e, caso aplicável, sejam

implementados os remédios adequados.
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Análise às condições de acesso 

a conteúdos

A informação presente nesta página constitui um resumo da análise efectuada no Capítulo 04. e não deve ser considerada de forma 

independente por não conter detalhe suficiente que clarifique as especificidades de cada caso



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv
Em resumo: com a actual legislação, a Autoridade da 

Concorrência tem os poderes necessários para aplicar

os remédios indicados através de processos antitrust
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Remédios possíveis

Fonte: ICT regulation toolkit; Análise Maksen.
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Marca

Acesso exclusivo a 

direitos

Audiências

Exclusividade a 

um operador

Limitação 

na distribuição

Peso artificial do

efeito de escala

Mínimos garantidos

Descontos de 

quantidade

Inflação da 

atractividade de bundles

Condições distintas de 

autorização a promoções

Fragilidade da 

confidencialidade

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

Factor que não é passível de remédio.

Factor que não é passível de remédio.

Limitação do âmbito temporal.

Limitação do âmbito material.

Imposição regulatória do tipo must-offer, 

através da definição dos conteúdos/canais cuja 

revenda deva ser obrigatória pelos mesmos 

serem considerados essenciais.

Imposição regulamentar do tipo retail-minus.

Estabelecer mínimos garantidos justos (fair 

price floors).

Regular a tabela de descontos do conteúdo e 

aplicar a mesma transversalmente.

Imposição regulamentar do tipo retail-minus.

A priori: estabelecimento de critérios contratuais 

transversais.

Excepções: Publicação de decisões e/ou 

definição de procedimentos que regulem a 

utilização/divulgação da informação sensível.

A AdC tem actualmente poderes para

intervir directamente no mercado, no

sentido de aplicar os remédios

apresentados.

Adicionalmente, e de acordo com o

modelo regulatório actual, a AdC será a

entidade melhor posicionada para validar

a existência das potenciais barreiras

apontadas e validar se os seus efeitos

distorcem a concorrência do mercado.

Possibilidades de intervenção

Flat fees Estabelecer flat fees justos.
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

 Intervenção é vista como indispensável para

atingir resultados aceitáveis;

 Regulação contínua.

Acção

Aplicabilidade

 Prevenção das situações de poder de

mercado significativo que venham a criar

distorções ou entraves à concorrência.

 Em mercados com funcionamento livre e uma

intervenção ex-post em que não seja garantida

a existência de condições concorrenciais.

 Controlo comportamental das empresas a

posteriori.

 Aplicação de normas que proíbem condutas

lesivas da concorrência, em mercados que

não apresentam falhas estruturais relevantes.

Intervenção ex-ante

Em Portugal, a regulação de matérias de 

concorrência no mercado de conteúdos é 

tipicamente uma intervenção ex-post
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Intervenção ex-post

 Intervenção necessária apenas quando a

concorrência for restringida;

 Soluções pontuais de reposição da

normalidade.

 Temporária (até reposição da normalidade)

ou permanente (em mercados regulados);

 Pró-activa.

 Sobretudo reactiva (ex.: decorrente de

queixas ou denúncias).

Filosofia de 

intervenção

Tipo de 

iniciativa

Entidades e tipo 
de intervenção 
em Portugal no 

âmbito do 
mercado de 
conteúdos

P

X

X

Caracterização e análise do 

modelo regulatório

P

X

P

Exclusivamente sobre matérias associadas 

ao teor de conteúdos

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryName=CATEGORY_ROOT&languageId=0
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Em resumo: o actual modelo regulatório Português 

apresenta algumas limitações
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Modelo regulatório em Portugal

M
e
rc

a
d
o
 d

e
 

a
c
e
ss

o
 a

 

c
o
n
te

ú
d
o
s 

T
V

ANACOMERC

AdC

T
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) Produção de 

conteúdos

Distribuição 

de conteúdos

Caracterização e análise do 

modelo regulatório

Interacção
Legenda

Órgão regulatório

Algumas limitações apontadas ao modelo regulatório Português:

 Possível sobreposição de funções de regulação e análise da

concorrência do mercado de acesso a conteúdos televisivos;

 Falta de actuação preventiva de matérias de análise da

concorrência de mercado;

 Articulação ad hoc da AdC com as autoridades reguladoras

sectoriais, ERC e ANACOM, na implementação do regime

jurídico da concorrência; e

 Inexistência de um regulador único para o mercado de acesso

a conteúdos televisivos.
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv
Em resumo: uma alteração ao modelo regulatório

actual permitirá lidar eficazmente com a natural

evolução do mercado

30

Situações a remediar:

 Possível sobreposição de funções 

de regulação e análise da 

concorrência do mercado de 

acesso a conteúdos televisivos;

 Inexistência de actuação 

preventiva de matérias de análise 

da concorrência de mercado;

 Articulação ad hoc da AdC com as 

autoridades reguladoras sectoriais 

na implementação do regime 

jurídico da concorrência;

 Inexistência de um regulador 

único para o mercado de 

conteúdos televisivos.

Possíveis cenários de 

alteração do modelo 

regulatório

























Alteração do protagonista 

regulatório do mercado de 

pay-tv

 Atribuição de poderes a um dos 
reguladores sectoriais; e
 Implementação do regime 

jurídico da concorrência.

 Intervenção ex-ante em 
matérias de concorrência de 
mercado de pay-tv e de acesso 
a conteúdos assegurada por um 
regulador sectorial.

 Concentração dos poderes 
regulatórios do mercado de 
conteúdos e de 
telecomunicações numa 
entidade única; e
 Intervenção ex-ante e ex-post.

Alteração do modo de 

intervenção regulatório do 

mercado de pay-tv (ex-ante)

Alteração do modo de 

intervenção do mercado de 

pay-tv através da fusão e 

concentração dos poderes

Racional

1 2 3
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv
Em resumo: remédios propostos
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Recomendações

Remédios possíveis

1
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 Limitação do âmbito temporal.

 Limitação do âmbito material.

 Imposição regulatória do tipo must-offer, através da 

definição dos conteúdos/canais cuja revenda deva ser 

obrigatória pelos mesmos serem considerados essenciais.

 Imposição regulamentar do tipo retail-minus.

 Estabelecer mínimos garantidos justos (fair price floors).

 Estabelecer flat fees justos.

 Regular a tabela de descontos do conteúdo e aplicar a 

mesma transversalmente.

 Imposição regulamentar do tipo retail-minus.

 A priori: estabelecimento de critérios contratuais 

transversais.

 Excepções: Publicação de decisões e/ou definição de 

procedimentos que regulem a utilização/divulgação da

informação sensível.

Remédios possíveisModelos possíveis
Não

Alteração do 

protagonista 

regulatório do 

mercado de pay-tv

Alteração do modo 

de intervenção 

regulatório do 

mercado de pay-tv

(ex-ante)

Alteração do modo 

de intervenção do 

mercado de pay-tv

através da fusão e 

concentração dos 

poderes

1

2

3

Confirmar 

existência de 

barreiras

Aplicar remédios possíveis, 

de acordo com o actual

modelo de regulação

Necessário 

intervir

ao nível do modelo

regulatório

Seleccionar e detalhar

modelo de regulação

Sim

Medidas de curto/médio prazo Medidas de médio/longo prazo

 As recomendação focam-se em medidas possíveis de implementar com o actual modelo regulatório e, numa segunda derivada, 

com a alteração do próprio modelo regulatório
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03. Caracterização do mercado de pay-tv
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03. Caracterização do mercado de pay-tv

Qual o posicionamento competitivo dos operadores?I
I

II

III
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Existem 6 players relevantes activos no 

mercado de telecom com ofertas de pay-tv
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A Portugal Telecom é o player incumbente na oferta do serviço

de telefone fixo, operando no sector das telecomunicações e

multimédia. Presta serviços de comunicações fixas e móveis,

Internet e televisão por subscrição.

11.520 3.290.725

A Vodafone oferece serviços de comunicações fixas e móveis, de

acesso à Internet e serviços de televisão por subscrição.
5.639 1.495.700

A Optimus oferece serviços de comunicações fixas e móveis,

serviço de Internet de banda larga e de televisão através da

marca Optimus Clix.

3.916 949.400

AR Telecom é um operador, com infra-estrutura digital própria e

uma oferta de serviços integrados de TV digital, Internet de

banda larga, telefone e videoconferência na televisão e serviços

tradicionais de voz e dados.

n. a. 45.171

A Cabovisão oferece serviços de telefone fixo, Internet de banda

larga e televisão por cabo a clientes residenciais e empresariais.
697 161.153

A ZON TV Cabo é o operador histórico na oferta de pay-tv e

fornece serviços de telecomunicações e entretenimento através

de diversas infra-estruturas. Negoceia conteúdos com produtores

mundiais e é responsável pela sua comercialização em Portugal.

3.507 823.000

Negócio
# Clientes*

(„000)

Vol. Negócios
(„000€)

Caracterização do mercado de 

pay-tv

Fontes: Volume de Negócios e Nº de Clientes - Relatórios de prestação de contas de 2009 / site 
do operador; Nº de subscritores - Screen Digest, 2010 referentes a dados de 2009.

* Clientes que subscrevem os diversos produtos e serviços dos grupos em análise.

# Subscritores 
pay-tv („000)

581

7,584

25,28

24,2

258

1.594
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no mercado de pay-tv Adicionalmente, existem outras entidades 

relevantes para este mercado
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Negócio

O Grupo Media Capital é responsável pela criação, produção, realização e exploração

de conteúdos televisivos, obras cinematográficas e audiovisuais. Simultaneamente,

adquire e distribui outros direitos cinematográficos para venda em cinema, televisão

e DVD.

267.868

O Grupo Impresa é responsável pela gestão dos canais “SIC”, e de conteúdos

multimédia, merchandising e serviços técnicos (GMTS). O Grupo é também editor de

publicações e concentra um portfolio de participações em empresas com actividade

na Internet e novas tecnologias, nas quais baseia a sua estratégia de produção e

distribuição digital de conteúdos.

122.761

A Rádio e Televisão de Portugal (RTP) é uma empresa estatal portuguesa que inclui a

rádio e a televisão públicas. A empresa é responsável pela gestão de cerca de 10

canais de televisão: RPT1, RTP2, RTP Memória, RTP Madeira, RTP Açores, RTP

Internacional, RTP África, RTP Mobile, RTPN e RTP HD.

€ 307.500

A Sport TV, detentora canais Sport TV, é uma estação de televisão de sinal

codificado, distribuído nas plataformas de subscrição dos diversos operadores. Os

canais oferecem maioritariamente conteúdos desportivos, desde as ligas nacionais e

internacionais de futebol a outros desportos e competições de escalões de jovens.

Adicionalmente oferece canais complementares como Sport TV Golf e Sport TV Liga

Inglesa.

150.000
estimado

O Benfica TV é um canal de televisão detido pelo Sport Lisboa e Benfica, que

transmite maioritariamente conteúdos relacionados com a actividade do clube.

O canal é distribuído em algumas das plataformas nacionais de pay-tv.

Não disponível

Fonte: Sites oficiais e relatórios de prestação de contas de 2009

Caracterização do mercado de 

pay-tv

Vol. Negócios(„000€)
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv A interacção entre todos os players resulta na 

cadeia de valor de conteúdos multimedia
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Sociedades de autores e 

Direitos de artistas

Broadcasters

Produtores/
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Agências de publicidade

Broadcasters free-to-air
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sobre os conteúdos
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Produção de conteúdos

Custos com licenças de 

transmissão televisiva

Custos de operação

Compra de licenças de 

exploração de direitos

Manutenção da 

plataforma

Compra e 
manutenção do 
equipamento

Customer care

Licenças e exploração de 

direitos

Publicidade

Revenda de conteúdos
Venda de conteúdos

R
e
c
e
it

a

Direitos de utilização 

a outros operadores

Aluguer do 

equipamento ao 

cliente

Vendas

Produção de 

conteúdos

Empacotamento de 

conteúdos

Agregação de 

conteúdos
Fornecer plataforma

Disponibilizar 
equipamento

Gerir relação com o 
consumidor

Distribuição conteúdos por televisão de subscrição

Distribuição de conteúdos em sinal aberto (FTA)
1 2 3 4

 Negociação e 

subscrição de 

conteúdos a 

diferentes 

detentores de 

direitos;

 Gestão de conteúdos 

através do 

armazenamento e 

rotulagem: junção 

de conteúdos por 

natureza (p.e. 

desporto, 

informação, filmes).

 Programação de 

conteúdo, 

nomeadamente 

actualização do 

conteúdo e 

interactividade dos 

dados;

 Desenvolvimento / 

adaptação à tecnologia 

de distribuição 

(televisão, dispositivo 

móvel, internet, entre 

outros);

 Definição e 

actualização da grelha 

de programação; 

 Gestão de publicidade; 

 Revenda de conteúdos.

 Definição da 

plataforma/ canal 

de difusão de 

conteúdos;

 Manutenção das 

plataformas de 

transmissão/ 

difusão;

 Inovação das 

plataformas de 

difusão de 

conteúdos, tendo 

em conta as novas 

tecnologias (p.e. 

plataformas de 

difusão 

interactivas).

 Disponibilização de 

equipamentos 

terminais de 

difusão;

 Manutenção e 

actualização dos 

equipamentos de 

difusão.

 Gestão da relação 

com o consumidor.

 Difusão de conteúdos em sinal aberto.

5

* Principais fontes de receitas e custos (não exaustivo)

Caracterização do mercado de 

pay-tv

 Criação e produção 

de conteúdos;

 Gestão de direitos 

de autor e 

propriedade 

intelectual.
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no mercado de pay-tv A convergência na cadeia de valor não é ainda 

um fenómeno acentuado no mercado nacional
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Não exaustivo

Produção de 

conteúdos

Empacotamento 

de conteúdos

Agregação de 

conteúdos
Distribuição conteúdos por televisão de subscrição

Distribuição de conteúdos em sinal aberto (FTA)
1 2 3 4

5

Nível de participação

na cadeia de valor

Menor Maior

Legenda

Nota: Os players apresentados resultaram de uma lista discutida com a APRITEL.

Fonte: Relatório e contas 2009 das organizações, dados Maksen

Caracterização do mercado de 

pay-tv

Fornecer 
plataforma

Disponibilizar 
equipamento

Gerir relação com 
o consumidor

Canal V!

TV Cine

Sport TV*
Canais 

Dreamia

* Participação de 50%

Canal Q
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A competição entre operadores centra-se no 

mercado de distribuição de televisão por 

subscrição
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Não exaustivo

Produção de 

conteúdos

Empacotamento 

de conteúdos

Agregação de 

conteúdos
Distribuição conteúdos por televisão de subscrição

Distribuição de conteúdos em sinal aberto (FTA)
1 2 3 4

5

Nível de participação

na cadeia de valor

Menor Maior

Legenda

Fornecer 
plataforma

Disponibilizar 
equipamento

Gerir relação com 
o consumidor

Nota: Os players apresentados resultaram de uma lista discutida com a APRITEL.

Fonte: Relatório e contas 2009 das organizações, dados Maksen

Caracterização do mercado de 

pay-tv

Competição indirecta entre broadcasters FTA e 

operadores de pay-tv pelo share de audiências

Competição entre operadores pelas receitas de 

subscrição

Competição reduzida entre operadores e 

broadcasters tradicionais pelo mercado de 

publicidade e fees/licenças de conteúdos 
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O mercado de pay-tv em Portugal deverá 

continuar a apresentar taxas de crescimento 

atractivas para os operadores
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Caracterização do mercado de 

pay-tv

 Desde 2007, o mercado de pay-tv tem vindo a

crescer em grande medida fruto da entrada de

novos players, que não apresentam para já sinais

de abrandamento nos seus níveis de angariação

de novos clientes;

 Entre 2007 e 2014, a taxa anual de crescimento

composto do número de subscritores deverá ser

de 8% ao ano (10% para receitas), sendo

esperado atingir, em 2014, cerca de 86% de

penetração de pay-tv;

 Genericamente, este crescimento é devido ao

desenvolvimento do IPTV e agressividade da

oferta suportada em serviços digitais;

 O crescimento do mercado de pay-tv é também

consequência de uma oferta limitada ao nível do

FTA e do atraso na introdução da TDT, ao

contrário da realidade dos restantes países da

Europa Ocidental, e mais em linha com o

mercado de TV da Europa de Leste.

Distribuição da penetração do mercado de TV (% de casas com acesso a TV*)

14%

2009

65%

35%

2007

86%

54%

46%

100%

Pay-tv

Free to air TV

2014

* Base: Casas com acesso TV: 3.709 mil casas em 2007, 3.794 mil casas em 2009 e 4.010 mil casas em 2014.

As quotas apresentadas referem-se ao meio de transmissão utilizado apenas na TV primária das 

casas, eliminando duplas contagens derivadas da utilização de mais do que uma televisão.

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen

Evolução do número de subscritores do negócio de pay-tv por tecnologia

+8%

2014

3.498

1%
29%

28%

42%

2013

3.380

28%

27%

44%

2012

3.227

28%

26%

46%

2011

3.016

28%

23%

49%

2010

2.760

27%

20%

53%

2009

2.490

1%26%

15%

58%

2008

2.253

26%
8%

65%

2007

2.013

1% 24%

1%

74%

OutraSatéliteIPTVCabo

Análise do mercado de televisão em Portugal

# Subscritores
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O crescimento do mercado de pay-tv tem 

vindo a ser impulsionado pela entrada de 

diversos novos players
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Análise da previsão de crescimento da penetração de pay-tv Portugal

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen

Penetração pay-tv com CAGR 03/06

Penetração pay-tv com CAGR 07/09

Penetração pay-tv prevista

Penetração do mercado de pay-tv 

(subscritores/households com acesso a TV)

CAGR: Compound anual growth rate (taxa anual de crescimento composto)

Caracterização do mercado de 

pay-tv
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Novo 
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do player

principal
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novos 
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attackers fortes 

e com sucesso

 O mercado português sofreu uma fase de plateau

em termos de taxas de crescimento devido à baixa

concorrência existente e à concentração da base de

clientes num operador (2003 – 2006);

 Actualmente, o mercado tem vindo a crescer em

grande medida fruto da entrada de diversos novos

players, que não apresentam para já sinais de

abrandamento nos seus níveis de angariação de

novos clientes;

 Assim, o crescimento previsto situa-se entre os

valores apresentados na fase de plateau e na fase

actual de crescimento acentuado, já que:

► As taxas de crescimento dos anos 2003 a 2006

não reflectem os efeitos de concorrência e

maior dinamismo introduzidos pelos novos

players no ano de 2007 e seguintes;

► As taxas de crescimento registadas nos

últimos anos deverão apresentar um

abrandamento a partir de 2012, ano em que

se prevê uma descida nas taxas de aquisição

de novos clientes dos attackers mais

relevantes.
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no mercado de pay-tv Os maiores mercados da Europa crescem 

menos do que o mercado Português…
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Análise da previsão de crescimento da penetração de pay-tv em alguns mercados da Europa

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen

86%
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Ø 54%

Espanha

França

Alemanha

Reino Unido

Portugal

Penetração do mercado de pay-tv 

(subscritores/households com acesso a TV)

Caracterização do mercado de 

pay-tv

Portugal
Reino 

Unido
Alemanha França Espanha

07/09 9,53% 5,76% 1,31% 4,31% 2,69%

09/14 5,77% 2,77% 1,28% 3,92% 4,73%

07/09 19,96% 11,86% 2,64% 8,81% 5,46%

09/14 32,37% 14,62% 6,59% 21,18% 26,01%

CAGR

Variação

Média

 O crescimento previsto para Portugal preconiza

um abrandamento da actual taxa média de

crescimento de 9,5% ao ano (CAGR 2007-2009)

para uma taxa inferior a 6% ao ano entre 2010 e

2014;

 Estas taxas de crescimento mantêm-se, no

entanto, superiores às verificadas nos mercados

tipicamente considerados como maduros, na

Europa Ocidental;

 As taxas de penetração previstas para 2014 são

claramente superiores em Portugal, que deverá

atingir cerca de 86% de penetração;

 As disparidades entre os níveis de crescimento

podem ter como justificação as diferenças que o

mercado Português de pay-tv apresenta face ao

mercado Alemão, Francês, Espanhol ou do Reino

Unido, descritos nas próximas páginas.
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…mas nestes mercados tipicamente a 

televisão digital terrestre (TDT) teve roll-out

célere…
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 No mercado português o roll-out das tecnologias

de TDT foi claramente mais tardio que nos

restantes mercados;

 Do leque de países em análise, o Reino Unido foi

o primeiro país a oferecer televisão via TDT com

roll-out em 1998, seguido de Espanha (2000),

Alemanha (2002) e França (2005);

 A TDT no Reino Unido é caracterizada como uma

tecnologia madura, cuja taxa de penetração em

2009 atingia os 35% das casas com televisão;

 Em Espanha e França as taxas de penetração

cresceram, entre 2007 e 2009, respectivamente,

56% e 18% ao ano;

 Na Alemanha a TDT atingiu reduzidas taxas de

penetração, o que se justifica pela elevada

penetração de TV por satélite grátis;

 As previsões até 2014 preconizam a estagnação

e/ou decréscimo do número de subscritores da

TDT, apresentando taxas anuais compostas de

- 0,06% (Reino Unido), - 0,38% (Espanha), -8%

(França) e – 13% (Alemanha).

Penetração do mercado de TDT

(casa primárias TDT/households com acesso a TV)

Reino Unido

Espanha

França

Alemanha

Portugal

Análise da previsão de crescimento da TDT em alguns mercados da Europa

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen
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no mercado de pay-tv … e o FTA apresenta uma oferta mais 

competitiva
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 A escala dos mercados de televisão europeus

analisados permite a existência de ofertas de free-

to-air TV (FTA) que se apresentam como

alternativa forte à oferta de pay-tv;

 Do mesmo modo, também o número de canais

pagos é superior nestes mercados, embora com um

distanciamento muito inferior relativamente a

Portugal;

 O reduzido número de canais FTA em Portugal

abriu espaço para uma forte penetração de pay-tv;

para além dos 4 canais disponíveis via sistema

analógico e/ou digital terrestre é necessário um

equipamento de captação via satélite para aceder

aos restante canais, nunca se tendo verificado uma

adopção em massa desta solução;

 Os 4 canais generalistas FTA que são acessíveis por

via analógica e/ou digital terrestre são, no

entanto, considerados essenciais em todas as

ofertas de pay-tv por serem os líderes destacados

em audiência.

Análise da oferta de canais FTA e canais pay-tv em alguns mercados da Europa

7%

38%

1%

3%

8%

28% 63% 6% 4%

PT 65% 4% 28%

UK 53% 35% 9% 2%

ES

DE 56% 5%

FR 52% 32%

Penetração total de pay-tv

Digital terrestre FTA

Analógico terrestre FTA

Satélite FTA

IPTV FTA

Penetração de mercado por plataforma de distribuição (2009)

Oferta de canais FTA vs canais pay-tv em alguns mercados europeus (2009) 

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen

A análise apresentada não considera a oferta de canais regionais, pois o número de canais varia 

consoante a localização do utilizador.

Fonte: European Comission BD (Mavise); Análise Maksen. 
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265

Total pay-tv

Caracterização do mercado de 

pay-tv

# Canais
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no mercado de pay-tv O mercado de pay-tv Esloveno apresenta 

semelhanças com o Português
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Análise do mercado de televisão na Eslovénia

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen; European Commision DB (Mavise)

Taxa de penetração do mercado de TV 

(% de casas com acesso a TV*)
100%

Pay-tv

Free to air TV

2014

80%

20%

2009

66%

34%

2007

52%

48%

* Base: Casas com acesso TV: 374 mil casas em 2007, 491 mil casas em 2009 e 630 mil casas em 

2014.

As quotas apresentadas referem-se ao meio de transmissão utilizado apenas na TV primária das 

casas, eliminando duplas contagens derivadas da utilização de mais do que uma televisão por casa.
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3%12%
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46%
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1%11%
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0%
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57%
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0%
4%

66%

2007
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0%

1%

19%

80%

31%

2012

+8%

2014

630

7%
13%

38%

42%

2013

607

5%12%

39%

OutraSatéliteIPTVCabo

Evolução do número de subscritores do negócio de pay-tv por tecnologia

Caracterização do mercado de 

pay-tv

# Subscritores

 A evolução da taxa de penetração do pay-tv na

Eslovénia apresenta semelhanças com a ocorrida

no mercado português;

 Também em termos de tecnologia existem

semelhanças, com tradicional preponderância do

cabo e forte crescimento do IPTV, embora com

menor expressão do satélite;

 O mercado esloveno de pay-tv caracteriza-se

pelo crescimento do IPTV (CAGR de 39% entre

2007 e 2009) e por uma previsão de ganho de

relevo do satélite entre 2009 e 2014;

 O desenvolvimento deste mercado tem vindo a

ser potenciado pelas mesmas características do

mercado português, como a já referida limitação

da oferta de FTA, o tardio roll-out da TDT e a

entrada de novos concorrentes no IPTV, com

consequente dinamização do mercado de pay-tv;

 No total, este mercado deverá crescer cerca de

8% ao ano, sendo expectável que termine 2014

com cerca de 630 mil subscritores, o que

corresponde a uma taxa de penetração de 80%

(em casas primárias).

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen
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no mercado de pay-tv Portugal e Eslovénia apresentam semelhanças, 

tais como entrada tardia da TDT…
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4%

Portugal

Eslovénia

Análise da previsão de crescimento do mercado de pay-tv em Portugal e na Eslovénia
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Caracterização do mercado de 

pay-tv
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Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen

 Os mercados Português e Esloveno partilham o

tardio roll-out da TDT que atingiu o primeiro milhar

de casas primárias em 2009 em Portugal e em 2008

na Eslovénia;

 Na generalidade dos países europeus em que a

introdução do TDT foi mais precoce, a mesma teve

tipicamente como resultados: uma maior oferta a

nível de canais FTA; e oferta de funcionalidades

acrescidas, com enriquecimento do serviço

disponibilizado aos clientes.

 O aumento do nível médio de vida e do gasto em

entretenimento nos vários países europeus, não

acompanhado por uma melhoria da oferta FTA,

conduziu à criação de espaço para o crescimento do

mercado de pay-tv, nomeadamente em Portugal.

 Este espaço foi aproveitado por outras tecnologias

digitais, tais como o IPTV, o que, associado à

dinamização da oferta pelos vários players

presentes no mercado, permitiu um forte

crescimento da penetração de pay-tv.
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no mercado de pay-tv
… e oferta limitada de canais FTA
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Análise da oferta de canais FTA e canais pay-tv em Portugal e na Eslovénia

8%SLO 66% 12% 14%

PT 65% 4% 28% 3%

Penetração total de pay-tv

Digital terrestre FTA

Analógico terrestre FTA

Satélite FTA

IPTV FTA

Penetração de mercado por plataforma de distribuição (2009)

4

5SLO 6560

PT 6662

Satélite, IPTV e Cabo FTAAnalógico e digital terrestre FTA

97

147

Total pay-tv

Oferta de canais FTA vs canais pay-tv em alguns mercados europeus (2009) 

A análise apresentada não considera a oferta de canais regionais, pois o número de canais varia 

consoante a localização do utilizador.

Fonte: European Comission BD (Mavise); Análise Maksen. 

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen

Caracterização do mercado de 

pay-tv

# Canais

 Os mercados português e esloveno são

caracterizados pela fraca oferta de canais free-

to-air;

 Em Portugal existem 4 canais disponíveis no

sistema de transmissão analógico terrestre,

estando previsto o seu desligamento, após

passagem para TDT, no final de 2012;

 Na Eslovénia existem 4 canais no sistema

analógico terrestre;

 A recepção de outros canais FTA em qualquer

um dos países implica a aquisição de um

equipamento de recepção por satélite, de forma

a captar canais internacionais, ou a aproximação

a áreas fronteiriças onde é possível captar ondas

hertzianas de outros países;

 Em nenhum dos dois países existe uma oferta

forte de canais FTA, quer distribuídos via IPTV,

TDT ou satélite, o que conduziu o mercado a

aumentar a taxa de penetração de pay-tv como

forma de aceder aos conteúdos desejados.
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Resultado: crescimentos semelhantes e com 

os mesmos drivers, especialmente IPTV
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65%

59%

54%

Penetração do mercado de pay-tv 

(subscritores/households com acesso a TV)

Eslovénia

Portugal

Análise da previsão de crescimento do mercado de pay-tv em Portugal e na Eslovénia

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen
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 Conforme referido anteriormente, o tardio roll-

out da TDT e a limitada oferta de canais em FTA

são características similares entre os mercados

português e esloveno;

 Adicionalmente, será importante relevar que

Portugal se apresenta como um dos mercados

em que o peso da receita de telecom no PIB é

mais elevado (2º lugar do ranking da OCDE, com

4,45%), o que confirma a percepção do elevado

consumo efectuado pela população em serviços

de telecomunicações;

 Estes mercados são caracterizados por moderada

penetração de pay-tv já que em 2009

apresentavam taxas de penetração de pay-tv de

65% em Portugal e 66% na Eslovénia, bem como

elevadas taxas de crescimento compostas de 10%

e 13%, respectivamente entre 2007 e 2009;

 Para ambos os países prevê-se um abrandamento

da actual tendência de crescimento, culminando

com taxas de penetração de 80% (Eslovénia) e

86% (Portugal) em 2014.
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no mercado de pay-tv As conclusões são válidas para outros 

mercados da Europa do Leste
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Taxas de penetração do mercado de pay-tv na Europa

Fonte: Informa Telecoms&Media; Valores Screen Digest, 2010; ANACOM 2010; Análise Maksen
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Países da Europa de Leste e Portugal

 O mercado de pay-tv dos países como o

Portugal, Eslovénia, Estónia, Lituânia, Letónia e

Eslováquia têm em comum a propensão ao

crescimento, suportado nos seguintes drivers:

► Roll out tardio da TDT;

► Oferta de FTA limitada;

► Heavy-users de telecom.

Países da Europa Ocidental

 Os mercados de pay-tv dos países como o Reino

Unido, Alemanha, França e Espanha apresentam

crescimentos menores, caracterizando-se por:

► Dimensão do mercado, o que permitiu o

desenvolvimento de uma oferta de FTA

que compete seriamente com a oferta de

pay-tv;

► Roll out célere de TDT (configurando-se

como uma alternativa ao IPTV em termos

de capacidades digitais).
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv O posicionamento competitivo actual dos 

operadores configura um mercado polarizado
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Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen

Nota: valores da TV Cabo incluem valores que abrangem o negócio de empresas adquiridas durante o período em análise.

Posicionamento actual dos principais operadores no mercado de pay-tv
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 Apesar de contar com 6 players distintos, o

mercado actual encontra-se fragmentado em

duas zonas:

► Zona do operador histórico de pay-tv, com

mais de 50% dos subscritores e 50% da

receita;

► Zona dos attackers:

□ Attackers mais fortes, com quotas

ao nível do volume de clientes e

receita aproximadamente entre os

10% e os 25%;

□ Attackers de menor dimensão, com

quotas de receitas e clientes entre

1% e 5%.

 A situação configura um grau elevado

concentração da quota de mercado, embora se

possa encontrar um attacker em particular

(Portugal Telecom) com taxas de crescimento

na ordem dos 426% a 591% (subscritores e

receitas) entre o ano de lançamento e o final de

2009.
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Em 2014, o mercado deverá apresentar-se 

menos polarizado, com o aumento de quota 

dos attackers
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Posicionamento futuro dos principais operadores no mercado de pay-tv

Fonte: Valores Screen Digest, 2010, Análise Maksen

Receitas totais (€)

ZON TV Cabo

PT

Cabovisão

Optimus

AR Telecom

20142009

Tendência

Outros

Caracterização do mercado de 

pay-tv

 Em 2014 será expectável que o principal

attacker (Portugal Telecom) esteja bastante

mais próximo do operador histórico já que:

► O operador histórico deverá perder quota

de mercado (em receita e subscritores),

para valores perto de 50%, embora

mantendo taxas de crescimento

compostas positivas entre 2009 e 2014;

► O principal attacker deverá continuar a

angariar mercado, crescendo a taxas

compostas na ordem dos 29% para

receitas e 18% para subscritores entre

2009 e 2014.

 O segundo attacker mais forte (Cabovisão)

deverá diminuir as suas quotas de mercado

mantendo no entanto taxas positivas de

crescimento de receita (4,55%) e subscritores

(0,38%);

 Destaque para a subida de quota da Optimus

que, em 2014, deverá representar cerca de 4%

do mercado, tanto em subscritores como em

receitas, com taxas de crescimento na ordem

dos 38% a 63% respectivamente.
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no mercado de pay-tv

Existem perspectivas de crescimento para 

todos os operadores tanto em termos de 

receita…
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Evolução de receitas do negócio de pay-tv por operador – 2009 vs. 2014

Receitas 2009

Receitas 2014

 O operador histórico deverá crescer cerca de

20% no total, com taxas de crescimento

compostas anuais de aproximadamente 4%;

 O principal attacker (PT) deverá crescer um

total de 261%, a taxas compostas anuais na

ordem dos 29%;

 A Cabovisão deverá crescer cerca de 23%,

com taxas compostas de crescimento de

receita na ordem dos 4% por ano;

 A Optimus deverá protagonizar o maior

crescimento dos players já com alguma

dimensão, cerca de 710%, com taxas de

crescimento compostas na ordem dos 153% ao

ano para receitas;

 As receitas e taxas de crescimento dos

restantes operadores são naturalmente

elevadas, dada a reduzida base de partida,

embora a sua presença no mercado se deva

manter reduzida.

000‟ de Euros

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen

Evolução da quota de mercado de receita de pay-tv por operador – 2009 vs. 2014
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no mercado de pay-tv
…como em número de subscritores
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024825258
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Subscritores 2014

Subscritores 2009

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen

000‟ de Subscritores

7%

CAGR 09/14

(aproximado)

 O operador histórico deverá crescer cerca de

7% em subscritores, apresentando taxas de

crescimento compostas anuais 1,5%;

 A Portugal Telecom deverá crescer um total

de 126%, a taxas compostas anuais na ordem

dos 18%;

 A Cabovisão deverá crescer cerca de 2%, com

taxas compostas anuais de crescimento na

ordem dos 0,38%;

 A Optimus deverá crescer cerca de 257%, a

uma taxa de crescimento composto anual de

29% ao ano;

 A Vodafone, a AR Telecom e os restantes

operadores protagonizam um dos maiores

crescimentos em termos de clientes, cujas

taxas relativas são naturalmente influenciadas

pela reduzida base de partida.

Evolução da quota de mercado de subscritores de pay-tv por operador –

2009 vs. 2014

2%

64%

10%

23%

2009 2014

+40%
6%

49%

7%

38%

Sonaecom, Vodafone, AR Telecom e outros

Cabovisão

Portugal Telecom

Zon TV Cabo Receitas totais de pay-tv (€)

Evolução do número de subscritores do negócio de pay-tv por operador – 2009 vs. 2014

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv O ARPU da indústria deverá crescer cerca de 

3€ de 24,7€ em 2009 para 27,6€ em 2014
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Evolução do ARPU do negócio de pay-tv por operador – 2009 a 2014

Nota: valor de ARPU de pay-tv, fonte Screen Digest. Dada a existência de venda de serviços em 

bundle, a divisão da receita pelos vários serviços é realizada por cada operador, pelo que os valores 

poderão não ser directamente comparáveis, devido à utilização de diferentes critérios de repartição.
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 Os valores de ARPU mais baixos nos operadores

que iniciaram mais recentemente a sua operação

sugerem o impacto de uma maior agressividade

nas campanhas iniciais de angariação de

clientes;

 O operador histórico deverá protagonizar um

aumento de ARPU na ordem dos 3,9€ atingindo

cerca de 30€ em 2014;

 O principal attacker (PT) deverá atingir um

aumento na ordem dos 4,9€, embora mantendo

um ARPU inferior à generalidade dos

concorrentes com 23,7€ em 2014;

 A Cabovisão deverá atingir um ARPU na ordem

dos 34,6€, tendo em conta uma subida de 7,4€

até 2014;

 A Optimus deverá protagonizar uma das maiores

subidas até 2014, de cerca de 13,4€, atingindo

um ARPU de aproximadamente 29€;

 A AR Telecom deverá apresentar a menor subida

percentual de ARPU, estimando-se que atinja

24,8€ em 2014;

 Com uma base de partida muito baixa em 2009,

resultado do lançamento recente do serviço, a

Vodafone deverá apresentar ainda em 2014 o

ARPU mais baixo dos vários operadores, não

atingindo os 20€.
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no mercado de pay-tv Todas as tecnologias apresentam taxas de 

penetração crescentes excepto o cabo…
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Penetração do mercado de pay-tv por meio de transmissão (% de casas com acesso a TV)

Fonte: Valores Screen Digest, 2010, Análise Maksen

Nota: O somatório das diversas penetrações poderá ser superior a 100%, devido aos alojamentos 

com serviços suportados em mais do que uma tecnologia.

% de penetração

6%

CAGR 09/14

(aproximado)
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0,6%

37,7%

16,9%

9,9%

Cabo IPTV OutraSatélite

2009

23,3%

36,6%

0,9%

24,8%

2014

+40%

Taxa de penetração (%)  As quotas de mercado por tecnologia sofreram

alterações nomeadamente:

► O cabo deverá reduzir de cerca de 38% em

2009 para 37% em 2014;

► O satélite deverá aumentar a sua quota para

cerca de 25% do total de casas com serviço

de televisão.

 As taxas de crescimento do mercado apresentaram

o seguinte comportamento:

► O cabo deverá decrescer a uma taxa anual

composta de cerca de 1% atingindo em 2014

aproximadamente 37% do total de casas com

televisão;

► A IPTV será a tecnologia com o maior

crescimento da taxa de penetração,

estimando que se atinja 23% do total de

casas em 2014, com uma taxa de

crescimento composto anual de cerca de

19%;

► O satélite deverá crescer a uma taxa anual

composta na ordem dos 8%;

► A tecnologia “Outra” (WiMAX) deverá

apresentar um crescimento composto anual

de cerca de 8%, representando uma

penetração em 2014 de 1%.
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…mas o decréscimo das quotas de mercado 

não está relacionada com o esgotamento da 

capacidade instalada da infra-estutura
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Penetração do serviço cabo na infra-estrutura existente – 2007 a 2009
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Fonte: ANACOM, Valores Screen Digest, 2010, Análise Maksen

000‟ de Alojamentos/Subscritores
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 As taxas de penetração do serviço na tecnologia

têm aumentado de 33% em 2007 para 36% em

2009;

 Os fenómenos de sobreposição de rede e duplas

contagens dos alojamentos cablados limitam o

apuramento das taxas de penetração reais de

cada operador;

 No entanto, será aceitável concluir que a

capacidade da infra-estrutura está ainda longe

do esgotamento, tendo em conta o total de

subscritores nela suportada;

 O decréscimo das quotas de mercado que se têm

verificado nos operadores de cabo não pode

portanto ser atribuído a um esgotamento da sua

capacidade instalada para suportar mais

clientes, sendo mais natural atribuí-la à

agressividade dos novos players que têm vindo a

entrar no mercado de televisão por subscrição.
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no mercado de pay-tv Em resumo: posicionamento polarizado com 

tendência para diminuir
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 Até 2014, a indústria de pay-tv deverá apresentar uma taxa de crescimento composta*

das receitas de aproximadamente 10% ao ano;

 Este crescimento não é tão acentuado como as taxas que se registaram entre 2007 e

2009 e justifica-se pelo abrandamento do esforço de aquisição dos attackers, à medida

que estabilizam a sua base de clientes;

 Genericamente, este crescimento é devido ao desenvolvimento do IPTV e consequentes

serviços digitais que apresentam fraca concorrência do FTA e da TDT (esta última por

tardar e não incluir funcionalidades avançadas).

 O operador histórico, a ZON TV Cabo, deverá perder quota de mercado, tanto em

termos de receitas como subscritores (respectivamente de 72% e 64% em 2009 para 53%

e 49% em 2014);

 Dos attackers, destaca-se a Portugal Telecom, que deverá aumentar a sua quota para

cerca de 31% e 37% em receitas e subscritores respectivamente, sendo o principal

impulsionador do crescimento mercado, com a oferta IPTV sobre fibra e a única oferta

DTH alternativa à do operador histórico.

 A capacidade de crescimento do cabo é ainda elevada, pelo que não existe um
impedimento ao crescimento pela infra-estrutura;

 O IPTV apresenta possibilidades de aumento da penetração no território elevadas, dados
os fortes investimentos na expansão da cobertura e acordos de partilha de rede
existentes;

 A infra-estrutura apresenta-se como factor fundamental para operadores com menor
cobertura de rede própria e/ou menor capacidade de investimento (necessidade de
acesso a rede alheia ou roll-out de rede própria para fornecimento de serviço).

* Taxa anual de crescimento composto

Caracterização do mercado de 

pay-tv

Indústria atractiva 

para a generalidade 

dos operadores

Tendência para uma 

menor polarização do 

posicionamento dos 

operadores

Relevância do papel 

da infra-estrutura
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03. Caracterização do mercado de pay-tv

Qual a influência do negócio de televisão no 

posicionamento competitivo dos operadores?

II
I

II

III



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Dinâmica comercial: tradicionalmente, o 

serviço de pay-tv era comprado como um 

serviço único

Número de subscritores por tipo de serviço
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Considera-se que o número de subscritores de pacotes de serviços sejam 

contabilizados no total de subscritores de cada serviço, de acordo com o descrito 

pela ANACOM.

 No período entre 2005 e 2007 os maiores crescimentos

registam-se ao nível da Internet, extremamente destacada

face aos restantes serviços;

 No período de 2007 a 2009 o serviço com maior ritmo de

crescimento é o de Televisão, com um aumento de 23% no

seu número de subscritores entre 2007 e 2009;

 Este aumento poderá ser justificado pelo aparecimento da

oferta das novas plataformas de IPTV e de Satélite por

parte do operador Portugal Telecom (em 2007 e 2008

respectivamente).

Fonte: ICP- ANACOM - Situação das comunicações, 2009; Valores Screen Digest 2009
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Actualmente, o bundle é o modelo de 

aquisição preferido pelos clientes

Razões que influenciam a escolha de operador
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 O factor principal que influencia a mudança de operador é

a disponibilidade do serviço em bundle, confirmado por

cerca de 65% clientes;

 Relativamente ao serviço telefónico fixo, 28% dos clientes

afirmaram que a disponibilidade da oferta em bundle era

um factor relevante na escolha do operador, tendo o preço

sido apontado por 19% dos clientes como factor relevante;

 A Internet fixa é o serviço em que a venda em bundle

assume maior importância, com 46% dos clientes a

referirem a sua relevância na escolha do operador;

 No serviço TV a venda em bundle é também determinante

com 31% dos clientes a indicarem este factor como

relevante para a decisão de escolha;

 A preferência por um ou mais dos serviços em bundle

arrastará a dinâmica comercial dos restantes, sendo as

estratégias comerciais dos operadores a causa e

consequência destas preferências de consumo.

Fonte: ICP- ANACOM – Inquérito ao consumo de serviços de comunicações 

electrónicas, Dezembro, 2009.
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Único que existia na zona de residência

Qualidade de serviço

Melhores canais

Por ser cliente do operador

Nota: não inclui a categoria “Outros” por não apresentar resultados significativos.

50%

Caracterização do mercado de 

pay-tv



Estudo do acesso a conteúdos 
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Das ofertas fixas actuais, as que mais crescem 

são as ofertas em bundle com TV

Evolução do número de subscritores por oferta
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Televisão

Internet

Fixo

11,01%

8,52%

0,61%

23,24%

17,76%

1,22%

Taxa anual de 
crescimento 

composta

Variação 
2007/2009

Fixo e Internet

Fixo e Televisão

Televisão e Internet

Fixo, Internet e Televisão

-8,00%

14,58%

33,45%

-15,37%

31,29%

78,09%

62,13% 162,85%

Oferta singular

Double-play

Triple-play

 Quando avaliadas as taxas de crescimento das ofertas de

mercado existentes, a oferta de Televisão foi a que

registou o maior aumento percentual. Em contraste, o

serviço de telefone fixo registou o crescimento inferior;

 No que respeita à oferta de bundles dual-play, os pacotes

com maior crescimento de subscritores são os que incluem

serviço de televisão, tendo o bundle “Televisão e Internet”

o maior crescimento, seguido do bundle “Fixo e

Televisão”;

 Por seu lado, a oferta de “Fixo e Internet” é cada vez

menos popular já que o número de assinantes desta

combinação de serviços desceu 15% desde 2007;

 O serviço de telefone fixo aparenta ser cada vez menos

relevante na venda de triple-play, sendo o seu

fornecimento oferecido sem custo fixo mensal de

subscrição. Também o serviço Internet sofre uma

crescente descida de preços por Mbit/seg;

 Desta forma, é expectável que o serviço TV seja cada vez

mais o pilar da oferta double e triple-play.

2008

333

27

118

+163%

2009

471

58

135

212

102

251

32

+31%

245

2007

-15%

179

Fixo, Internet e Televisão

Televisão e Internet

Fixo e Televisão

Fixo e Internet

Caracterização do mercado de 

pay-tv

Fonte: ICP- ANACOM - Situação das comunicações, 2009
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Caracterização do mercado de 

pay-tv

A oferta de pay-tv nacional é relativamente 

homogénea entre operadores
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O mercado português apresenta uma oferta de serviço de televisão integrado em diversos pacotes:

Apresentação da oferta de televisão dos operadores nacionais
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TV + SFT + NET

Oferta em bundle do 

serviço de televisão, de 

internet e de telefone fixo.

De 10,08€ a 254,98€

Chamadas grátis à noite e 

ao fim-de-semana até 

chamadas ilimitadas

De 3 Mbps a 1 Gbps

De 10 a 122 canais

Fonte: Dados referentes a Setembro de 2010 recolhidos dos sites dos operadores de pay-tv nacionais.

Nota: no Anexo I é apresentada uma descrição sobre a oferta detalhada por operador.

TV + SFT

Oferta em bundle do 

serviço de televisão e 

telefone fixo.

De 15,02€ a 49,99€

Chamadas grátis à noite e 

ao fim-de-semana até 

chamadas ilimitadas

n.a.

De 15 a 122 canais

TV + NET

Oferta em bundle do 

serviço de televisão e 

internet.

De 38,05€ a 63,2 6€

n.a.

De 3 a 100 Mbps

De 38 a 100 canais

TV

Oferta única do serviço de 

televisão.

De 9,99€ a 40,56€

n.a.

n.a.

De 15 a 107 canais
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv … embora se verifique uma homogeneidade 

na oferta genérica dos operadores
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Distribuição de conteúdos por meio de distribuição dos operadores (# de canais*)

Cabo Satélite IPTV Fibra IPTV Adsl

4

6

13

11

7

1

1

1

133

9

19

17

27

19

28

110

9

13

10

19

17

30

53

7

11

8

9

Infantil

Desporto

Informação

Generalistas

Filmes e Séries

Entretenimento

Documentário

Outros

9
8 1

1
96

7

15

13

16

19

16

100

6

20

12

15

17

21

10

16

8

3

4

112

9

17

14

19

17

26

154

12

17

19

28

24

35

135

6

23

15

26

18

35 10

16

7

3

4

112

9

17

14

19

17

26

154

12

17

19

28

24

35

133

6

22

15

26

18

35

 A variedade da oferta é maior sobre as plataformas de IPTV e Cabo, sendo menor na plataforma de satélite;

 Adicionalmente, existem algumas diferenças entre operadores no que respeita ao número de canais premium e o número de

canais HD (especialmente premium) disponíveis.

Caracterização do mercado de 

pay-tv

Fonte: Dados referentes a Setembro de 2010 recolhidos dos sites dos operadores de pay-tv nacionais.

Nota: No Anexo I é apresentada uma descrição sobre a oferta detalhada por operador.

* Inclui canais HD
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Em resumo: negócio de pay-tv crucial no 

panorama actual do triple-play
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 As ofertas mono-serviço ou single-play tendem a crescer mais lentamente que ofertas

em bundle;

 As maiores taxas de crescimento do mercado de telecom encontram-se nas ofertas em

bundle (double e especialmente triple-play);

 Os bundles que têm apresentado maior crescimento contêm ofertas TV, apresentando

este serviço o maior ARPU.

Pay-tv como factor 

diferenciador para o 

cliente na escolha do 

operador

 O pay-tv configura-se actualmente como o principal serviço em que o operador de

telecomunicações poderá diferenciar-se pelos conteúdos e funcionalidades

disponibilizados aos clientes;

 O esforço de venda dos bundles pay-tv nota-se também no investimento publicitário que

se apresenta superior em marcas e bundles que contêm produto pay-tv.

Bundles com pay-tv

constituem a oferta 

com maior sucesso

Ofertas relativamente 

homogéneas entre 

operadores

 Os bundles triple-play constituem actualmente a principal aposta dos operadores de pay tv;

 Os pacotes existentes no mercado são relativamente parecidos entre si, nas

características genéricas dos serviços oferecidos;

 Os conteúdos oferecidos são relativamente homogéneos entre operadores, embora

existam algumas diferenças ao nível dos canais premium e canais HD.

Caracterização do mercado de 

pay-tv
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03. Caracterização do mercado de pay-tv

Qual a relevância do eixo conteúdos na oferta do 

negócio de televisão?

III
I

II

III
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no mercado de pay-tv As preferências de conteúdos são distintas a 

nível global sendo o desporto incontornável…
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Boxe no Japão 

e Filipinas.

Desportivos

Super bowl nos 

Estados Unidos.

Entretenimento

Programa de 

passagem de 

ano da China.

Filmes e séries

Nos países 

escandinavos os 

festivais da canção 

são populares.

No RU os 

subscritores 

preferem os 

reality shows.

Factual

Filmes e séries 

dominam a preferência 

na África do Sul.

As séries asiáticas 

estão no nº 1 do 

ranking.

O futebol 

lidera as 

preferências 

na Península 

Ibérica.

Fonte: Eurodata TV Worldwide, exemplos ilustrativos

Conteúdos:

Caracterização do mercado de 

pay-tv
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no mercado de pay-tv

Em Portugal, os conteúdos de informação, 

filmes e desporto compõem o top das 

preferências

Afinidade declarada com os diversos tipos de conteúdos em Portugal
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65%

Talk shows
4%

5%

Programas de humor
13%

9%

Concursos
16%

13%

Telenovelas
45%

28%

Documentários
26%

33%

Séries
22%

36%

Desporto
37%

51%

Filmes
40%

53%

Informação
70%

FTA

Pay-tv

Fonte: Inquérito “A Televisão Digital Terrestre em Portugal 2008”, OberCom

Afinidade elevada com o conteúdo

Entretenimento

 Um inquérito ao consumidor posicionou os conteúdos

noticiosos como aqueles com os quais os portugueses

demonstram maior afinidade;

 O mesmo inquérito demonstra que filmes são o segundo

conteúdo com o maior número de clientes a declararem

a sua afinidade;

 Em terceiro lugar, e muito próximo dos filmes, surge o

desporto, com mais de metade dos inquiridos a declarar

elevada afinidade com este conteúdo;

 A tendência da afinidade para com o desporto e filmes é

superior para clientes pay-tv, o que será um primeiro

sinal justificativo da existência de canais premium com

estes conteúdos.

Caracterização do mercado de 

pay-tv
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv O share de programas demonstra realidades 

diferentes em FTA e pay-tv
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Share VOD + Free Sat

4.6%

Share de canais

FTA

64.8%

Share de canais

pay-tv

30.6%

Share

ajustado 

programas2

100%

31%

31%

26%

10%

1%

1%

Share

ajustado 

programas1

100%

22%

16%

60%

Filmes e sériesInformaçãoInfantilEntretenimentoDocumentárioDesporto

 Em pay-tv, os conteúdos mais vistos são Informação, Filmes e Séries, conforme demonstram os shares;

 O desporto e os filmes première são conteúdos valorizados de tal forma pelos clientes que suportam um premium em pay-tv

Nota: dado que os subscritores de canais premium são apenas uma parte da base de clientes pay-tv, as audiências não permitem aferir a

relevância destes canais; por exemplo, nenhum programa Sport TV ou TV Cine está presente no top 100 de programas dos canais pay-tv

Pay-tv
 Informação

 Filmes e séries
FTA  Desporto

Fonte: Dados Marktest 2009; Análise Maksen.  Base de programação: top 100 de programas 2009 para FTA e pay-tv, conforme dados Marktest.

14 dos primeiros 

20 programas do 

top 100 são jogos 

de futebol

Análise ao share de programas pay-tv e FTA

Caracterização do mercado de 

pay-tv

1Peso do tipo de programas 

no share de canais de FTA.
2 Peso do tipo de programas 

no share de canais de pay-tv.
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv O top 20 desagregado reforça a tendência da 

preferência pelo desporto em FTA
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Mundial 2010 – Qualificação: Portugal x Suécia

66,0%Mundial 2010 – Qualificação: Bósnia x Portugal

64,6%Feitiço de Amor

60,8%Mundial 2010 – Qualificação: Portugal x Hungria

59,8%

Flor do Mar 48,0%

48,0%Futebol - Carlsberg Cup: A Taça

48,2%Taça de Portugal – Benfica x Vit. Guimarães

Uma Canção Para Ti 49,7%

Todos com Portugal – Flash Interview 50,2%

Liga dos Campeões: Barcelona x Manchester Utd 51,9%

Deixa Que Te Leve 52,8%

Liga dos Campeões: Manchester Utd x Fc Porto 52,9%

Maddie: A Verdade da Mentira 53,7%

Mundial 2010 – Qualificação: Albânia x Portugal 55,4%

Mundial 2010 – Qualificação: Portugal x Malta 57,1%

Mundial 2010 – Qualificação: Dinamarca x Portugal 58,0%

Liga dos Campeões: Fc Porto x Manchester Utd 58,5%

Mundial 2010 – Qualificação: Hungria x Portugal 58,9%

Futebol - Carlsberg Cup: Sporting x Benfica 59,3%

Mundial 2010 - Qualificação: Portugal x Bósnia 59,4%

Top 20 de share de audiências de programas em FTA

 Em FTA, as maiores audiências focam-se sobretudo

em conteúdos desportivos;

 Apesar de 2009 ter sido um período atípico ao nível

de audiências dada a transmissão de jogos de

qualificação de Portugal no Mundial, uma análise

mais extensa do top de programas permite

confirmar esta tendência;

 A importância do desporto sai reforçada quando

verificamos que nenhum programa no top 100 de

pay-tv foi transmitido num canal premium de

desporto (Sport TV).

Filmes e Séries

Informação

Documentário

Infantil

Entretenimento

Desporto

Fonte: Dados Marktest 2009; Análise Maksen; base de programação: top 100 de programas 2009 para FTA, conforme dados Marktest.

Nota: os resultados de share traduzem apenas a amostra da Marktest 

e não contabilizam o total de espectadores, por não considerarem, 

por exemplo, assistência em locais públicos.

Caracterização do mercado de 

pay-tv
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Em pay-tv o top 20 reforça a preferência por 

informação e séries
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33,2%

33,3%

O Dia Seguinte

33,1%

C.S.I. Nova Iorque

Jornal Das 7

32,9%

Doraemon 29,6%

C.S.I.Miami (R) 29,8%

Histórias com Gente Dentro (R) 29,9%

Expresso da Meia Noite 30,0%

No País dos Ozie Boo 30,1%

As Três Irmãs 30,6%

ClubeWinx 31,0%

Edição Especial 32,6%

Jornal Das 9 32,9%

34,9%C.S.I.Miami

Panda&Cia

C.S.I. 35,2%

Ciclismo - Volta A Portugal 36,3%

Edição da Noite 37,3%

Portugal 09 38,0%

Desporto 38,4%

Edição da Tarde 39,9%

Top 20 de share de audiências de programas em pay-tv

 Em pay-tv, apesar das audiências se concentrarem

em canais de filmes e séries, os programas

individuais com maior audiência são dedicados a

conteúdos informativos;

 A análise do top de programação e das audiências

por categoria de canais permite concluir que, em

pay-tv, os conteúdos relevantes para o consumidor

são os filmes, séries e informação;

 No entanto, será de relevar que nenhum dos

programas do top 100 é um programa de um canal

premium de filmes.

Fonte: Dados Marktest 2009; Análise Maksen; base de programação: top 100 de programas 2009 para pay-tv, conforme dados Marktest (exclui 4 canais nacionais FTA).

Nota: os resultados de share traduzem apenas a amostra da Marktest 

e não contabilizam o total de espectadores, por não considerarem, 

por exemplo, assistência em locais públicos.

Caracterização do mercado de 

pay-tv

Filmes e Séries

Informação

Documentário

Infantil

Entretenimento

Desporto
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A distribuição da receita do mercado de pay-tv difere por

tipologia de conteúdos, nomeadamente:

► Basic ou base, refere-se aos conteúdos que

constituem os pacotes simples do serviço de TV;

► Premium (desporto e filmes) refere-se a canais ou

pacotes de canais lineares do tipo desporto ou

filmes, pelos quais é cobrado um fee adicional;

► Premium (outros) refere-se a canais ou pacotes

de canais lineares de outros tipos que não

desporto ou filmes, pelos quais é cobrado um fee

adicional (ex. Playboy);

► On demand refere-se aos conteúdos não lineares

que são adquiridos numa base de pay-per-view.

A receita premium reforça a importância do 

desporto e filmes como drivers do negócio

© Maksen 2010 70

Distribuição actual da receita de pay-tv por tipo de conteúdo (2009)

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen

000‟ de Euros

Total

706.706

(100%)

On demand

226.336

(32%)

33.810

(5%)

Basic Premium

(outros)

443.871

(63%)

2.689

(0%)

Premium

(desporto 

e filmes)

Sport TV + TV Cine

VOD

Caracterização do mercado de 

pay-tv
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv É expectável que o conteúdo on-demand

ganhe relevância no total de receita
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Distribuição futura da receita de pay-tv por tipo de conteúdo (2014)

Total

1.138.855

(100%)

On demand

329.299

(29%)

76.185

(7%)

Basic Premium

(outros)

729.921

(64%)

3.450

(0%)

Premium

(desporto 

e filmes)

+68%

+46% +36%

+129% +64%

% Variação YoY 2009/2014 Peso no total da receita: crescente, decrescente, estável.

000‟ de Euros

Sport TV + TV Cine

VOD

Caracterização do mercado de 

pay-tv

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen

 O total de receita de pay-tv deverá aumentar cerca de

64% entre 2009 e 2014, a uma taxa de crescimento

composta de 10,3% ao ano;

 A receita associada a serviços on-demand deverá

também aumentar cerca de 129% a uma taxa de

crescimento composta de 18% ao ano;

 Esta diminuição poderá ser justificada por um aumento

da taxa de utilização de conteúdos on-demand do tipo

cinema, com a consequente diminuição do peso da

receita premium nesta componente.



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv
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no mercado de pay-tv A relevância do desporto e filmes está 

presente também nos mercados europeus
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Evolução da distribuição da receita de pay-tv por tipo de conteúdo em alguns países da União Europeia

5%

4%

13%

Espanha 10%

França 12% 45%

Alemanha 10%

Reino Unido 6%

Eslovénia

39%

Portugal

9%

7% 29%

On demandPremium (outros)Premium (desporto e filmes)Basic Revenue

Total de receita em 2014

4%

1%

5%

5%

9%

12% 3%

8% 48%

10%

44%

32%

Total de receita em 2009

Caracterização do mercado de 

pay-tv

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen

 A estrutura de receitas mantém-se relativamente estável entre 2009 e 2014, para a maior parte dos países;

 Portugal, Reino Unido e França geram uma parte relevante da sua receita com base em conteúdos premium (desporto e

filmes);

 Eslovénia, Espanha e Alemanha geram grande parte da sua receita nos conteúdos base.
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Esta importância está patente em muitas 

declarações recentes de líderes de 

operadoras

Citações da indústria sobre a relevância dos custos crescentes de programação
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Fonte: Dow Jones News Wire; Los Angeles Times; New York Times; Comcast website; MSNBC

DirecTV Group Inc. Chief Executive 

Michael White said he believes rising 

programming costs will continue to be 

a challenge for the industry….

"I don't see a silver bullet for the 

problem.”

Satellite TV providers, cable 

companies and the 

telecommunications providers are all 

facing the issue of higher per-

subscriber fees from cable and 

broadcast networks…

…the chief financial officer for Comcast, the 

nation's largest cable operator, said the cost 

of programming is not going down in the near 

future.

"We're fighting every day in the trenches," 

Angelakis said, adding that he would like to 

see the fees that pay-TV distributors such as 

Comcast pay programmers be based a little 

more on how particular channels are 

performing. 

The fastest-growing expense is 

programming. The money the 

cable operators pay for the 

rights to channels like MTV, 

CNN and ESPN eats up just 

under $4 of every $10 they take 

in selling video service. 

Programming cost $1.0 billion 

at Time Warner in the first 

quarter, up 8 percent. At 

Comcast, programming cost 

$1.8 billion, up 9.6 percent. 

Cox Communications Releases Two 

Economic Studies Addressing Impact of 

Rising Programming Costs on Cable TV 

Prices.

Using industry-wide data from the 

FCC, a recent U.S. General Accounting 

Office (GAO) report, and other 

industry studies, Dr. Rogerson 

calculated that, industry-wide, 

programming cost increases 

represented fully 42 percent of basic 

cable rate increases between 1999 and 

2002.

Time Warner Cable Inc. is planning to 

launch an advertising campaign 

Thursday to persuade consumers that 

television-programming costs are 

getting too high…

Cable- and satellite-TV companies say 

that each time such a contract is up 

for renewal, they are squeezed for 

higher rates to air TV channels. They 

say rising programming costs result in 

higher bills for consumers. 

…cable companies are boosting their 

rates by single-digit percentages, 

citing rising costs for programming …

Comcast Corp. is raising the rate on 

its most popular cable package by an 

average of 6 percent next year in all 

markets, while Time Warner Cable 

customers are being asked to pay an 

average 3.1 percent more for its 

expanded basic package and 1.9 

percent more for its limited basic 

plan.

Caracterização do mercado de 

pay-tv
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Em resumo: conteúdos são cruciais ao 

negócio de pay-tv; custo da programação é 

crítico para a rentabilidade
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 Na perspectiva do cliente, o factor conteúdos é essencial para a determinação de uma
oferta de televisão adequada;

 O peso dos custos de programação na receita é genericamente elevado, o que atesta a
sua relevância para a rentabilidade do negócio; variações no custo de programação
poderão colocar em risco a margem do operador;

 A dimensão deste custo não é proporcional à base de clientes, indicando que o mesmo
poderá sofrer de alguma rigidez, dificultando o crescimento de operadores com bases
reduzidas de clientes.

 Mundialmente, os conteúdos desportivos e cinematográficos são os mais valorizados pelos

clientes, estando o futebol em claro destaque como o desporto que gera mais interesse;

 Em Portugal, a afinidade dos consumidores é também elevada para estes conteúdos,

sendo-o igualmente para conteúdos informativos;

 Os conteúdos infantis são também relevantes no contexto de pay-tv, representando um

segmento de mercado de elevada importância.

 Os conteúdos de desporto são os que apresentam as audiências mais elevadas em FTA

(60% do top 100 de programas FTA) e os filmes e séries em pay-tv (31% do top 100 de

programas);

 Em Portugal, a afinidade dos consumidores é elevada para conteúdos de desporto e

cinema, transformando-os como conteúdos âncora na oferta de pay-tv. É essencial, para a

viabilidade de um operador, disponibilizar este tipo de conteúdos, permitindo-lhe assim

estar dentro das opções de escolha do consumidor; e

 Os canais premium de desporto e de filmes première geram actualmente 32% da receita

de pay-tv, sendo uma componente muito relevante da oferta dos operadores.

Caracterização do mercado de 

pay-tv

Conteúdos são driver 

da oferta de televisão 

e de elevada 

relevância na 

rentabilidade dos 

negócios

Conteúdos desportivos, 

informativos e 

cinematográficos são 

cruciais para o cliente

A importância do 

desporto e dos filmes 

première é suficiente 

para atrair clientes de

pay-tv
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04. Análise às condições de acesso a conteúdos



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

A análise deve focar-se nos conteúdos para os 

quais a existência de barreiras ao acesso 

tenha maior impacto
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Afinidade do consumidor 

com o conteúdo

Resultado de inquéritos directos ao 

consumidor: quanto mais elevada se 

apresentar, maior será a relevância 

do conteúdo na oferta de pay-tv.

Audiência do conteúdo

Resultado das medições oficiais de 

audimetria: quanto mais elevada se 

apresentar, maior será a relevância 

do conteúdo na oferta de pay-tv.

Existência de conteúdos 

substitutos
Uma menor substituibilidade dos 

conteúdos implicará que potenciais 

barreiras no acesso tenham um 

maior impacto para o operador, por 

limitação na utilização de outro 

conteúdo para atingir os mesmos 

resultados.

Concentração do 

mercado de conteúdos

Uma maior concentração do 

mercado de conteúdos implicará um 

maior impacto de potenciais 

barreiras, por falta de fornecedor 

alternativo.

Impacto de potenciais 

barreiras no acesso

Os conteúdos em que potenciais 

barreiras tenham um elevado impacto 

no negócio dos operadores serão 

aqueles para os quais fará sentido 

analisar as condições de acesso.

Nota: A análise que se segue (páginas 80 a 83) tem por fontes: dados Marktest, 2009 e 1S de 2010 (relativamente a audiência) e Obercom 2009 (relativamente a afinidade).

Análise às condições de acesso 

a conteúdos



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Desporto e cinema são conteúdos para os 

quais a existência de potenciais barreiras no 

acesso poderá ter um impacto elevado
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 Monopólio ao nível da 

agregação e 

empacotamento, 

com integração 

vertical a montante e 

jusante por parte do 

fornecedor dos canais 

de desporto 

premium.

 Conteúdo 

insubstituível e 

crucial para a 

credibilidade da 

oferta e para 

angariação de receita 

premium, 

actualmente com um 

único fornecedor.

Nula Total Crítico

 A substituição de um 

filme ou série por

outra, dá-se ao nível 

das janelas de 

visualização (2 em 

pay-tv: première e 

VoD), embora a 

oferta de séries em 

VOD seja ainda 

limitada face à 

oferta de filmes 

première e os preços 

sejam bastante 

superiores.

 Elevado nível de 
integração vertical e 
horizontal de um 
operador de pay-tv, 
com quotas de 
mercado elevadas ao 
nível da distribuição 
cinematográfica e 
exibição 
cinematográfica. 
Engloba ainda as 
actividades de 
agregação e 
empacotamento para 
a janela de première.

 Conteúdo de elevado 

interesse que gera 

receita premium e 

onde se verifica um 

nível de integração 

vertical e horizontal 

elevado por parte de 

um operador de pay-

tv, com quotas 

significativas nos 

mercados a montante 

da distribuição.

Elevada ReduzidaElevada Elevada Elevado

Afinidade

 Cada evento é único 

e sofre elevada 

desvalorização se não 

for consumido em 

directo;

 A “marca” dos canais 

do tipo “desporto” é 

muito relevante, 

especialmente se 

conectada 

directamente com 

afinidades clubísticas 

dos clientes.

ElevadaElevada

 51% dos clientes de 

pay-tv identificam o 

desporto como um 

conteúdo com o qual 

tem afinidade;

 A disposição para 

pagamento de um 

premium mesmo com 

um consumo reduzido 

reforça a afinidade 

com o conteúdo.

 53% e 36% dos 

clientes de pay-tv

identificam 

respectivamente 

filmes e séries como 

um conteúdo com o 

qual têm afinidade.

 Canais de filmes e 

séries representam 

31% do share

ajustado do top 100 

de programas de 

2009 em canais pay-

tv2.

 Representa 60% do 

share ajustado do 

top 100 de programas 

de 2009 em canais 

FTA1 que, apesar da 

baixa audiência em 

pay-tv, demonstra a 

sua relevância pelo 

pagamento de um 

premium.

Audiência
Substituibilidade 

do conteúdo

Concentração do 

mercado

Impacto de 
potenciais 

barreiras no 
acesso

Filmes e 

Séries

Desporto

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

1Peso do tipo de programas no share de canais de FTA.
2 Peso do tipo de programas no share de canais de pay-tv.
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no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Potenciais barreiras terão um impacto médio 

ao nível da informação e reduzido ao nível do 

entretenimento
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 Actualmente existem 

3 canais nacionais 

totalmente dedicados 

a conteúdos 

informativos, cujos 

produtores e 

empacotadores são 

grupos dos 

broadcasters de 

canais FTA, existindo 

portanto um reduzido 

nível de integração 

vertical a jusante do 

empacotamento.

 Conteúdo de elevada 

substituibilidade, não 

obstante da 

influência da marca, 

onde a concentração 

de mercado é 

reduzida, com a 

existência de 

diversos fornecedores 

destes conteúdos;

 Conteúdo largamente 

disponível na grelha 

dos canais FTA.

Média Reduzida Médio

 Além de ser uma 

categoria que 

engloba programas 

de diversos géneros, 

os mais valorizados 

(telenovelas) são 

conteúdos 

marcadamente FTA e 

cuja oferta é 

altamente 

diversificada e 

alternativa entre 

canais.

 Embora existam alguns 

canais de 

entretenimento 

produzidos para o 

mercado nacional, por 

produtores nacionais 

(ex. SIC Radical), não 

existem situações de 

integração vertical a 

jusante do 

empacotamento e a 

selecção de 

fornecedores para os 

operadores é alargada.

 Conteúdo de elevada 

substituibilidade, 

marcadamente 

presente no FTA, 

com diversos 

fornecedores 

disponíveis e que não 

apresenta 

integrações verticais 

a jusante do 

empacotamento.

Média ElevadaMédia Reduzida Reduzido

Afinidade

 Existem vários canais 

noticiosos, com um 

grau elevado de 

sobreposição de 

conteúdos;

 Contudo, não será de 

ignorar o atributo 

“marca” que diminui 

a substituibilidade 

entre canais com 

este tipo de 

conteúdos. 

ElevadaElevada

 65% dos clientes de 

pay-tv identificam a 

informação como um 

conteúdo com o qual 

tem afinidade.

 Cerca de 20% dos 

clientes refere ter 

afinidade elevada 

com os conteúdos 

considerados 

entretenimento.

 Canais de 

entretenimento 

representam 16% do 

share ajustado do 

top 100 de programas 

FTA1, mas apenas 

0,8% do share

ajustado de 

programas do top 100 

de canais pay-tv2.

 Representa 22% do 

share ajustado do 

top 100 de programas 

de 2009 dos canais 

FTA1;

 Representa 31% do 

share ajustado do 

top 100 de programas 

de 2009 dos canais 

pay-tv2.

Audiência
Substituibilidade 

do conteúdo

Concentração do 

mercado

Impacto de 
potenciais 

barreiras no 
acesso

Entreteni-

mento

Informação

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

1Peso do tipo de programas no share de canais de FTA.
2 Peso do tipo de programas no share de canais de pay-tv.



Estudo do acesso a conteúdos 
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no mercado de pay-tv

Conteúdos do tipo documentários terão um 

impacto reduzido de potenciais barreiras e 

infantil impacto médio
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 Canais infantis 

representam 26% do 

share ajustado do 

top 100 de programas 

de 2009 em pay-tv2.

 Actualmente são 

identificados 19 

canais deste tipo não 

existindo indícios de 

integração vertical 

nos conteúdos 

presentes nos 

mesmos por se 

tratarem de canais 

internacionais.

 Conteúdo de elevada 

substituibilidade, 

onde a concentração 

de mercado é 

reduzida, com a 

existência de 

diversos fornecedores 

destes conteúdos;

 Estes conteúdos 

estão 

esporadicamente 

presentes na grelha 

de FTA.

Elevada Reduzida Reduzido

 Existem diversos 

canais infantis nas 

grelhas dos 

operadores e canais 

não infantis que 

transmitem 

programação infantil;

 No entanto, a 

relevância da marca 

torna alguns canais 

dificilmente 

substituíveis, 

nomeadamente o 

canal Panda.

 Existe algum nível de 

integração vertical 

de um operador de 

pay-tv, mas apenas 

ao nível da produção 

de canais temáticos 

infantis.

 Conteúdo com 
interesse relevante 
para um segmento 
específico;

 Apesar de existir um 
operador com algum 
nível de integração, 
existem produtos 
substitutos 
disponíveis que 
reduzem o impacto 
de potenciais 
barreiras existentes.

N.D. MédiaMédia Reduzida/Média Média

Afinidade

 Existem diversos 

canais 

documentários, com 

um grau médio de 

sobreposição de 

conteúdos;

 O seu conteúdo é 

facilmente 

substituível, não 

existindo nenhum 

canal que se 

destaque dos 

restantes.

ReduzidaMédia

 33% dos clientes de 

pay-tv identificam os 

documentários como 

um conteúdo com o 

qual tem afinidade.

 Não foi inquirido no 

âmbito do estudo de 

mercado a afinidade 

com conteúdos 

infantis, embora se 

possa inferir que 

toda a audiência terá 

elevada afinidade, 

visto serem 

conteúdos dirigidos a 

um público muito 

específico.

 Audiência reduzida 

no top de programas 

de 2009 tanto em 

canais FTA 1como em 

canais pay-tv2.

Audiência
Substituibilidade 

do conteúdo

Concentração do 

mercado

Impacto de 
potenciais 

barreiras no 
acesso

Infantil

Documentá-

rios

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

1Peso do tipo de programas no share de canais de FTA.
2 Peso do tipo de programas no share de canais de pay-tv.
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Conteúdos generalistas terão um impacto 

reduzido de potenciais barreiras
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Afinidade

 Os 4 canais

generalistas 

apresentam elevadas 

audiências.

 Além da oferta 

diversificada de 

canais generalistas, 

os conteúdos que 

estes oferecem 

inserem-se nas 

categorias analisadas 

anteriormente;

 Tendo em conta a 

“marca” e tipo de 

audiência dos canais 

FTA, é de extrema 

importância a sua 

presença na grelha 

dos operadores de 

pay-tv.

 A produção de canais 

generalistas no 

mercado nacional 

encontra-se 

maioritariamente na 

esfera dos 

broadcasters FTA, 

não existindo 

integração destes a 

jusante do 

empacotamento.

 Conteúdo com 
elevado grau de 
substituibilidade, 
com audiências 
genericamente 
reduzidas em pay-tv
e para o qual não 
existe integração 
vertical ao nível de 
operadores;

 No entanto, tendo 
em conta a 
importância da 
“marca” e o carácter 
indispensável dos 
mesmos nas grelhas 
dos operadores, 
qualquer barreira no 
acesso a estes 
conteúdos terá um 
grande impacto no 
posicionamento dos 
operadores de pay-
tv.

 Não foi inquirido no 

âmbito do estudo de 

mercado a afinidade 

com conteúdos 

generalistas, já que 

esta é uma definição 

que se aplica a canais 

e não a tipologias de 

conteúdos.

Audiência
Substituibilidade 

do conteúdo

Concentração do 

mercado

Impacto de 
potenciais 

barreiras no 
acesso

Generalistas

ElevadaAlta Nula MédioN.D.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Em suma, desporto, filmes e séries, informação e 

infantil são conteúdos onde existirá um impacto 

elevado de potenciais barreiras
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Afinidade

Audiência
(Peso do tipo de 

programa do top 100 

de 2009 no share de 

FTA/pay-tv)

Substituibili-

dade do 

conteúdo

Concentração 

do mercado

Impacto de 

potenciais 

barreiras no 

acesso

Desporto
Filmes e 

Séries
Informação

Entretenimen-

to

Documentá-

rios
Infantil Generalistas

Não foi inquirido 

no âmbito do 

estudo, já que se 

aplica a canais e 

não a tipologias 

de conteúdos.

Não foi inquirido 

no âmbito do 

estudo mas 

podemos inferir:

Monopólio ao 

nível da 

agregação e 

empacotamento

Integração vertical 

e horizontal de um 

operador de pay-tv

Conteúdo 

insubstituível

Conteúdo de 

elevado 

interesse

Conteúdo de 

média 

substituibilidade

Conteúdo de 

elevada 

substituibilidade

Conteúdo de 

elevada 

substituibilidade

Conteúdo de elevada 

substituibilidade mas 

com efeito de 

“marca”

Conteúdo com 

uma marca 

relevante para o 

público-alvo

Nível de influência 

por conteúdo

Nula Total

Legenda

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

60% em FTA1 31% em pay-tv2 22% em pay-tv2 26% em pay-tv2

1Peso do tipo de programas no share de canais de FTA.
2 Peso do tipo de programas no share de canais de pay-tv.
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no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

O desporto, cinema, informação e infantil são 

os conteúdos onde potenciais barreiras 

podem ter mais impacto
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Total

707 €

(100%)

On demand

34 €

(5%)

Premium

(outros)

3 €

(0%)

Premium

(desporto 

e filmes)

227 €

(32%)

Basic

444 €

(63%)

 Conforme referido anteriormente os conteúdos de

desporto, informação, infantil e cinema são

aqueles em que uma aplicação de barreiras ao seu

acesso terá mais impacto no posicionamento

competitivo dos operadores;

 Por um lado, os conteúdos cinematográficos e de

informação são os que mais share de audiências

registam em pay-tv e, com efeito, são

identificados como os conteúdos com os quais os

consumidores mais se relacionam;

 Adicionalmente, são os conteúdos de cinema e

desporto que maior presença têm na oferta

premium de pay-tv, sendo que o premium

revenue corresponde a 32% da receita gerada

neste mercados, tornando-os conteúdos críticos

na oferta dos operadores.

Distribuição receita pay-tv em Portugal (2009)

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

000‟ de Euros

Avaliação do share ajustado de audiências face ao impacto de potenciais barreiras ao acesso 

Share VOD + Free Sat

4.6%

Share de canais

FTA

64.8%

Share de canais

pay-tv

30.6%

Share

ajustado 
programas2

100%

31%

31%

26%

10%

1%

1%

Share

ajustado 
programas1

100%

22%

16%

60%

Filmes e sériesInformaçãoInfantilEntretenimentoDocumentárioDesporto

Pay-tv
 Informação

 Filmes e séries
FTA  Desporto

Fonte: Dados Marktest2009; Análise Maksen.  Base de programação: top 100 de programas 2009 para FTA e pay-tv, conforme dados Marktest.

14 dos primeiros 

20 programas do 
top 100 são jogos 

de futebol
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Base

InformaçãoDesporto

Foram analisados diversos canais das 

categorias de conteúdos consideradas 

relevantes…
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Categorias de conteúdos considerados na análise:

Impacto de 

potenciais 

barreiras no 

acesso

Filmes e 

séries

Entretenimen-

to

Documentá-

rios
Infantil Generalistas

Conteúdo 

insubstituível

Conteúdo de 

elevado 

interesse

Conteúdo de 

média 

substituibilidade

Conteúdo de 

elevada 

substituibilidade

Conteúdo de 

elevada 

substituibilidade

Conteúdo 

elevado poder 

de marca

Após a identificação das categorias de canais que seriam as mais propensas à potencial existência de barreiras ao

acesso e tendo em consideração o contributo das entidades entrevistadas, foi seleccionada para análise a seguinte

lista de canais, constituída por conteúdos free-to-air e pay-tv, tanto do pacote base como canais premium.

Premium

FTA

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Conteúdo de elevada 

substituibilidade mas 

com efeito de

“marca”
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Análise às condições de acesso 

a conteúdos

…de acordo com o racional apresentado…
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Competitividade do mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do fornecedor

Limitação no acesso ao 

canal por operadores

Pricing grossista

Condições de 

comercialização do canal

Os canais seleccionados para estudo são analisados de acordo com o seguinte racional:

 Avaliação dos factores que contribuem para o maior ou menor

poder negocial do fornecedor do conteúdo.

 Avaliação das potenciais barreiras criadas pelos termos de

exclusividade associados aos canais, tanto temporários como

permanentes, ou pela não universalidade de distribuição destes

canais.

 Avaliação das potenciais barreiras criadas pelas condições de

pricing grossista aplicadas no fornecimento do canal.

 Avaliação das potenciais barreiras criadas pelas condições

comercialização no retalho impostas pelos fornecedores de

conteúdos.

 Avaliação do impacto na competitividade do mercado das condições

de acesso aos conteúdos, tanto para os operadores como para o

cliente final.

A análise apresentada em seguida tem como fonte as entrevistas efectuadas aos operadores e produtores, bem
como a informação qualitativa disponibilizada pelos mesmos. Foi solicitado o acesso a informação contratual
aos fornecedores de conteúdos, mediante concordância dos operadores, o qual não nos foi facultado, por
alegada obrigação de confidencialidade das partes envolvidas. Não nos tendo sido concedido o acesso a
contratos nem a outros dados quantitativos relativos aos canais analisados, não foi possível obter evidências
que permitissem clarificar algumas inconsistências entre informações obtidas.



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

…avaliando as causas e barreiras mais comuns 

no acesso a conteúdos

1/3
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Poder negocial do 

fornecedor
O poder negocial de um fornecedor poderá resultar da detenção de conteúdos únicos

associados a marcas fortes no mercado, de acessos exclusivos a direitos de transmissão,

de disponibilização de conteúdos de interesse generalizado com elevada audiência,

entre outros.

Este poder negocial traduz-se em poder de mercado, o qual quando utilizado

incorrectamente pode criar barreiras. Assim, um fornecedor com elevado poder

negocial poderá abusar da sua posição dominante, exercendo um comportamento

abusivo que tem por objectivo:

 Exclusão dos concorrentes, impedindo ou dificultando a sua entrada no

mercado; ou

 Exploração das possibilidades que lhe são oferecidas pelo seu poder de

mercado, prejudicando os seus concorrentes e, em última instância, afectando

os consumidores.

Marca

Acesso exclusivo a 

direitos

Audiências

Exclusividade a 
um operador

Limitação na 
distribuição

Limitação no acesso ao 

canal por operadores
A limitação no acesso a conteúdos/canais por operadores traduz-se numa conduta anti-

competitiva resultante do abuso de poder do fornecedor. As empresas podem tentar

criar barreiras à entrada dos concorrentes no mercado através do não fornecimento do

acesso a um serviço essencial, neste caso conteúdo ou canal, alegando:

 Períodos de exclusividade (apenas um player acede ao conteúdo); ou

 Condições contratuais inatingíveis que limitem a possibilidade de acesso (nem

todos os players acedem ao conteúdo).

Fonte: Análise Maksen; ICT regulation toolkit

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Descrição das causas de potenciais barreiras

Descrição das potenciais barreiras derivadas da limitação de acesso ao canal por operadores

Competitividade do mercado

C
o
n
d
iç

õ
es

 d
e
 a

ce
ss

o

Poder negocial do fornecedor

Limitação no acesso ao 

canal por operadores

Pricinggrossista

Condições de 

comercialização do canal

Competitividade do mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 
d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do fornecedor

Limitação no acesso ao 

canal por operadores

Pricinggrossista

Condições de 

comercialização do canal
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Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Atractividade 

de bundles

A agregação de serviço (bundles) ocorre quando um prestador de serviço incorpora dois

ou mais canais estabelecendo:

 Descontos pela aquisição dos canais em pacote, sendo o preço por canal

separado extremamente elevado fomentando a aquisição do pacote

independentemente do interesse/necessidade de adquirir determinado conteúdo

adicional;

 Limitação da disponibilização de canais apenas em formato bundle, tipicamente

agregando conteúdos com elevado interesse com outros conteúdos de muito

reduzido interesse.

Pricing grossista

Peso artificial do 
efeito de escala

Mínimos garantidos

Descontos de quantidade

O peso artificial do efeito de escala ocorre quando são aplicados preços

consideravelmente diferenciados em função do número de subscritores do operador,

resultando num esmagamento de margens para os operadores com operações mais

pequenas ou novos players no mercado.

Estes preços discriminatórios podem ser estabelecidos com base em condições

contratuais que impeçam os concorrentes, igualmente eficientes, de obterem

lucros/margem, como por exemplo o estabelecimento de mínimos garantidos ou flat

fees excessivamente altos e/ou descontos de quantidade desproporcionais que

favoreçam discriminatoriamente os players de maior dimensão.

Descrição das potenciais barreiras associadas à prática de pricing grossista

Fonte: Análise Maksen; ICT regulation toolkit
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o

Poder negocial do fornecedor

Limitação no acesso ao 

canal por operadores

Pricinggrossista

Condições de 

comercialização do canal

Flat fees

Custos de segurança

No caso de canais premium, a cobrança a clientes particulares efectuada por box e não por

subscritor, mesmo em redes que, conceptualmente, apresentem maior nível de segurança

(menor risco de fraude), poderá conduzir a uma anulação de vantagens competitivas dos

players que detêm plataformas consideradas mais seguras.
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3/3
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Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Condições de retalho 

do canal

Condições distintas de 
autorização a promoções

Fragilidade da 

confidencialidade

As empresas verticalmente integradas que vendem conteúdos/canais aos seus

concorrentes, podem obter informações comerciais sensíveis ou informação crítica de

negócio através das suas operações, resultando numa potencial vantagem competitiva

através:

 Da quebra de confidencialidade através do acesso a informação crítica de

negócio;

 Da utilização da informação disponibilizada para usufruto próprio, através da

antecipação de uma campanha ou mesmo impedimento de uma acção

comercial de um concorrente seu.

Desta análise, resulta uma avaliação dos impactos, para o mercado e para os

consumidores, das potenciais barreiras identificadas pelos interlocutores durante as

entrevistas com os representantes dos diversos players do mercado.

Competitividade

do mercado

Descrição das potenciais barreiras associadas às condições de retalho do canal

Fonte: Análise Maksen; ICT regulation toolkit

Competitividade do mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 
d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do fornecedor

Limitação no acesso ao 

canal por operadores

Pricing grossista

Condições de 

comercialização do canal

Competitividade do mercado

C
o
n
d
iç

õ
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e
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c
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so

Poder negocial do fornecedor

Limitação no acesso ao 

canal por operadores

Pricing grossista

Condições de 

comercialização do canal
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Generalistas

Conteúdo de elevada 

substituibilidade mas 

com efeito de

“marca”

Sport TV

© Maksen 2010 88

Base

Informação
Filmes e 

séries

Entretenimen-

to

Documentá-

rios
Infantil

Conteúdo de 

elevado 

interesse

Conteúdo de 

média 

substituibilidade

Conteúdo de 

elevada 

substituibilidade

Conteúdo de 

elevada 

substituibilidade

Conteúdo 

elevado poder 

de marca

FTA

Premium

Desporto

Conteúdo 

insubstituível

Impacto de 

potenciais 

barreiras no 

acesso

Análise às condições de acesso 

a conteúdos
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Operador

A Sport TV actua na componente de 

empacotamento da cadeia de valor e encontra-se

integrada verticalmente com a ZON TV Cabo
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Produção de 

conteúdos

Empacotamento 

de conteúdos

Agregação de 

conteúdos

1 2 3

Fornecer 

plataforma

Disponibilizar 

equipamento

Gerir relação 
com o 

consumidor

Distribuição conteúdos por televisão de 
subscrição

Distribuição de conteúdos em sinal aberto4

5

Olivedesportos

PPTV
(Grupo 

Controlinveste)

Sport TV

Cadeia de 

valor

Produtores de TV 
com direitos de 

transmissão
Intermediário

Detentor de 

canais TV

Operadores de 
televisão por 
subscrição

Descrição

Clubes de 

Futebol/ 

Federação 

Portuguesa de 

Futebol/ 

UEFA/

FIFA

Direitos da selecção, da 1ª e 2ª 

liga, da taça, da liga dos 

campeões, entre outros.

Televisão por subscrição

(premium)

S
u
b
sc

ri
to

r

Toda a oferta 

Sport TV

Sport TV 1, 2 e 3

Sport TV 1, 2, 3 e 

HD

Total s/ Liga 

Inglesa

Toda a oferta 

Sport TV

Controlinveste*

ZON TV Cabo 

Portugal

Accionista: 5%

Sport TV

ZON Conteúdos100%

50%

50%R
e
la

ç
õ
e
s 

e
n
tr

e
 

e
m

p
re

sa
s Integração vertical parcial: relação

entre a Controlinveste, a Sport TV e a 

ZON TV Cabo no acesso aos direitos e na 

distribuição do canal.

Direitos de transmissão 

televisiva

Conteúdo desportivo

Toda a oferta 

Sport TV

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

ZON TV Cabo

PT

AR Telecom

Cabovisão

Vodafone

Optimus

*Controlinveste detém também 2,28% do capital da PT SGPS SA.

PT SGPS SA

Accionista: 

2,28%
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respostas relativas à Sport TV
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Mínimos garantidos e descontos de quantidade Partilha de receita publicitária

4

1

1

N/R

N/A

Existe, mas injustificável

Existe, mas justificável

Não existe

Custos de segurança (custo por box)

1 5

Fragilidade de confidencialidade

N/R

N/A

Não

Sim

De acordo com a resposta de

todos os operadores, nenhum

aufere receita publicitária gerada

por este canal.

No entender de quatro dos operadores existem práticas

injustificáveis de pricing baseadas no custo por box. No

entanto, um destes operadores considera que esta situação

é justificável na comercialização a clientes empresariais.

Um dos operadores considera esta prática justificável e

comum no mercado.

Na opinião de 5 operadores, a confidencialidade do seu

negócio pode ser comprometida pela obrigação de

comunicar e pedir permissão para efectuar campanhas

comerciais com o canal. Por outro lado, um dos operadores

entende que não existem práticas que afectem essa

confidencialidade.

# de operadores por resposta (n= 6)Legenda:

Dois operadores indicam que nunca atingem os
mínimos impostos. Dois operadores indicam
alcançar o mínimo 2 e 4 meses por ano. Os
restantes operadores não responderam a esta
questão.

A atribuição de descontos de quantidade é
considerada por 4 operadores como factor que
influencia o custo por subscritor. Dois deles
consideram que o impacto na margem é
elevado ou crítico.

Um outro operador entende que o canal não
tem um modelo de descontos de quantidade e
um outro não respondeu a esta questão.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Resumo das respostas ao inquérito realizado a todos os operadores 
(ver questionário no Anexo II)

2
11

2

N/R4 meses2 meses0 meses

1

1

1

2

1

N/R

N/A

Infl. crítica (sem margem)

Infl. elevada (menor margem)

Influência média

Influência reduzida

Não são aplicados 6

N/R

N/A

Sim, distr. injusta

Sim, distr. justa

Não

Nota: no Anexo II são apresentadas as questões endereçadas aos operadores.
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Conteúdo desportivo

Alertas para potenciais 

causas de barreiras
Realidade actual Potenciais impactos

Posicionamento de mercado

 Representativo do mercado total de conteúdos

desportivos premium;

 Tem como accionista o grupo Controlinveste,

detentor de 100% dos direitos de transmissão;

 Tem como accionista o grupo ZON, detentor da

maior quota de mercado de pay-tv.

Relevância do canal

 51% dos clientes de pay-tv preferem conteúdos

desportivos;

 Canais premium de desporto e filmes geram 32% da

receita total do mercado de pay-tv.
Posição de acesso 

facilitado aos 

direitos das 

transmissões 

desportivas pela 

relação com o 

player agregador 

dos direitos de 

exploração dos 

conteúdos

Acesso exclusivo a 

direitos 

desportivos

Racional de 

análise

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Substituibilidade

Os operadores consideram que o canal é dificilmente

substituível devido a:

 Singularidade face à oferta nacional;

 Concentração dos direitos de transmissão.

Nota: Detalhe da análise de condições de acesso a conteúdos na página seguinte.

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado
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Conteúdo desportivo – Poder negocial do fornecedor

A maioria dos operadores considera que a 

Sport TV detém elevado poder negocial
Detalhe
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Realidade actual:

Relevância do canal

 Cerca de 51% dos clientes de pay-tv atribuem preferência aos conteúdos desportivos;

 Os canais premium, de desporto e filmes representam 32% da receita total do

mercado de pay-tv, sendo genericamente reconhecido que grande parte desta receita

advirá do desporto.

Substituibilidade

 O conteúdo transmitido pelo canal é singular face à oferta nacional1;

 A Sport TV detém direitos de transmissão em exclusivo dos principais jogos das

competições (liga portuguesa de futebol, taça de Portugal, champions league e taça

UEFA) e outros conteúdos de elevado interesse;

 A Sport TV permite a visualização em directo de grande parte destes conteúdos,

sendo que o momento de visualização é altamente valorizado pelo consumidor.

Posicionamento de mercado

 A Sport TV constitui a totalidade do mercado de acesso condicionado a conteúdos

desportivos premium, sendo imprescindível na oferta dos operadores de pay-tv2;

 A Controlinveste (que possui directamente 50% da Sport TV) encontra-se a montante

da actividade da Sport TV, sendo responsável pela obtenção dos direitos de

transmissão de conteúdos, detendo a totalidade dos mesmos bem como a relação

histórica com os clubes;

 A duração dos contratos com os produtores implica que durante alguns anos será

impossível criar uma oferta alternativa à Sport TV;

 O operador ZON TV Cabo (que possui 50% da Sport TV através da ZON Conteúdos)

encontra-se a jusante da actividade da Sport TV e é líder no mercado nacional de pay-

tv.
1 Reconhecido em 2004 pela AdC: Ccent 47/2003 – PPTV – PUBLICIDADE DE PORTUGAL E TELEVISÃO, S.A. / PT CONTEÚDOS, S.G.P.S., S.A.
2 Conforme concluído pela AdC em 2006 - Ccent. 8/2006 - Optimus/PT.
3 Reconhecido pela AdC - Ccent. 56/2007 - TV CABO PORTUGAL/BRAGATEL/PLURICANAL LEIRIA/PLURICANAL SANTARÉM e Ccent. 21/2008 - TV CABO/ TVTEL.

Potenciais impactos:

Posição de acesso privilegiado aos

direitos das transmissões desportivas

 A Sport TV apresenta uma posição de

acesso privilegiado aos direitos das

transmissões desportivas por se encontrar

integrada no Grupo Controlinveste, que

detém a totalidade dos direitos primários

de transmissão das principais competições;

 A ZON TV Cabo (por deter 50% da Sport TV

através da ZON Conteúdos) usufrui de uma

potencial vantagem competitiva3,

nomeadamente nas condições de acesso ao

canal (transmissão de conteúdos em

exclusivo, realização de testes a canais,

etc.);

 Pela falta de um concorrente à actividade

da Sport TV enquanto grossista do canal,

não é apresentada uma alternativa que

facilite a criação de um ambiente

competitivo que melhore as condições de

acesso dos clientes a este tipo de

conteúdos.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado
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 Comparativamente com outros países, em Portugal existe

um mercado mais concentrado associado à produção,

agregação e empacotamento dos conteúdos desportivos

premium;

 Em 31/12/2009, a Sport TV detinha directamente cerca de

69% dos direitos de futebol, sendo os direitos detidos por

outros canais tipicamente adquiridos à Sport TV;

 Em alguns países da Europa estes mercados de aquisição de

direitos de transmissão de jogos de futebol são menos

concentrados:

► Na Alemanha, a ARD/ZDF detém aproximadamente

45% dos direitos de futebol, como a Bundesliga e a

European Championships;

► Em Espanha, a Sogecable detém 38% dos direitos da

liga e copa Espanholas, Champions League, liga

Italiana, Alemã e Argentina, entre outros;

► Em França, o Canal Plus detém aproximadamente

46% dos direitos futebolísticos sobre o campeonato

Francês, Champions League, liga Inglesa, Italiana,

Espanhola e Portuguesa, entre outros;

► No Reino Unido, a Sky detém aproximadamente 29%

dos direitos da liga Inglesa de futebol, bem como da

liga Irlandesa e Escocesa, da Champions League e da

taça Inglesa.

5% 5% 10% 45%

Unity

Media

Deutsche

Telekom Sport1

Sieben 

Sat Sky ARD/ZDF

DE 10% 25%

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen; Dados referentes aos contratos em vigor a 31/12/2009.

SIC RTP Sport TV

PT 13% 19% 69%

6% 6% 6% 6%

Telecinco Mediapro Sogecable

ES 13% 25% 38%

Cuatro, Forta, 

Tele Madrid e 

TVE

4% 4% 4% 4% 8%

Orange

France

TV TF1 Canal Plus

FR 13% 17% 46%

Direct 8, 

Eurosport, 

M6 e 

Numercable

4% 7% 14%

S4C Five BBC ITV ESPN Sky

RU 21% 25% 29%

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Distribuição de detentores de direitos desportivos – futebol - em alguns mercados da Europa (2009)
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Alguns operadores referem a existência de 

limitações temporárias no acesso a novos 

canais da Sport TV
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Conteúdo desportivo

Possíveis 

exclusividades 

temporárias a um 

operador

Condições de exclusividade

 Acesso ao canal facultado a todos os operadores de

televisão;

 Fase de testes dos canais HD referida por alguns

operadores como constituindo uma forma de

exclusividade temporária da ZON TV Cabo, face ao

período temporal e base de clientes alargada.

Flexibilidade negocial

 Foram referidas pelos operadores, por um lado

situações em que existiu uma inflexibilidade total

na negociação das condições aplicáveis ao contrato

base e, por outro, situações em que foi possível

negociar as premissas do contrato base sem

dificuldade. Foram ainda referidas situações em

que só foi possível negociar condições contratuais

sob ameaça de ruptura de relações comerciais

futuras.

Competitividade do 

mercado

C
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d
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õ
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d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

barreiras no acesso
Realidade actual Potenciais impactos

Potencial 

discriminação no 

time-to-market

das novas ofertas

Em caso de existência de períodos de

exclusividade para um operador, quando são

lançados novos canais, isso implicará uma

vantagem de âmbito temporal, o que pode ter

um efeito negativo sobre as capacidades de

aquisição de clientes dos concorrentes desse

operador, nesse espaço de tempo.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Condições de 

comercialização

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado
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Conteúdo desportivo

Possível peso 

artificial do efeito 

de escala

Condições de pricing grossista

Segundo os operadores, o pricing do canal apresenta

as seguintes características:

Níveis mínimos de penetração de mercado

baseados na penetração média do produto, por

plataforma (desde que represente mais de 5% do

mercado total), a 31 de Dezembro de cada ano;

Descontos de quantidade com base no número de

subscritores dos operadores, por patamares;

Cobrança efectuada por box e não por subscritor,

mesmo em redes que, conceptualmente,

apresentam maior nível de segurança.

Bundling

 Os canais Sport TV são vendidos em bundle (canais

da mesma temática), quer aos operadores, quer por

estes ao utilizador final. Contudo, não foram

apresentadas informações pelos operadores no

sentido de considerar a venda em bundle deste

conjunto de canais, como uma barreira no acesso

aos mesmos.

Taxa de penetração 

calculada sob 

condições de 

mercado não 

representativas

Eventual 

esmagamento de 

margem para 

operadores com 

bases de clientes 

mais pequenas

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

barreiras no acesso
Realidade actual Potenciais impactos

n.a.n.a.

Necessidade de 

cobrar ao cliente 

final por box

Custos de 
segurança iguais 

entre plataformas 
com segurança 

distinta

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Nota: Detalhe da análise de condições de acesso a conteúdos na página seguinte.

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado
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pricing grossista inflaciona o efeito de escala
Detalhe
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Realidade actual:

Condições de pricing grossista

 Segundo os operadores, a Sport TV é a titular exclusiva da

transmissão televisiva para Portugal dos principais eventos

desportivos e a comercialização do seu canal aos

distribuidores de televisão por subscrição é feita de acordo

com escalões em função do número de subscritores1. O

fornecimento grossista do canal tem por base:

► Um número mínimo de subscritores a pagar,

correspondentes à penetração média da indústria e

da tecnologia utilizada (caso esta represente mais de

5% da indústria total), determinado no final de

Dezembro de todos os anos;

► A atribuição de descontos de quantidade baseados no

número de subscritores do operador.

 De acordo com a informação recolhida, a Sport TV cobra aos

operadores por cada box com o serviço activo colocada na

casa dos clientes, mesmo em plataformas em que o risco

conceptual de pirataria em massa é mais reduzido, como o

IPTV sobre FTTH.

Bundling

 A comercialização grossista dos canais Sport TV é realizada
em bundle, mas não foi disponibilizada informação que
apontasse para a existência de práticas de diferenciação do
preço grossista de cada canal face aos diferentes bundles à
disposição dos operadores.

Conteúdo desportivo – Pricing grossista

Potenciais impactos:

CPS dos canais Sport TV mais elevados para operadores

com bases de clientes mais pequenas

 A verificar-se, o modelo de pricing grossista pode potenciar o

esmagamento de margens de players com menor base de clientes:

► A média de penetração de mercado utilizada depende da
plataforma de distribuição do operador, desde que a mesma
represente mais do que 5% do mercado;

► O momento de cálculo da média de penetração de mercado
(Dezembro) corresponde, segundo alguns operadores, à altura
em que o tipo de conteúdos transmitidos neste canal atinge um
pico de audiência e, consequentemente, de penetração. Não
sendo este um momento representativo da audiência média
anual do canal, esta fórmula de cálculo poderá enviesar o valor
médio real de penetração de mercado, em benefício dos
players com menor sazonalidade no seu parque;

 A determinação de descontos de quantidade, caso não sejam

definidos com carácter de proporcionalidade, poderão beneficiar os

operadores com maior base de clientes.

Custos de segurança iguais entre plataformas

 Segundo a informação disponibilizada, a Sport TV aplica o mesmo

modelo de facturação (valor por cada box colocada na casa dos

clientes), independentemente da tecnologia. Assim, segundo alguns

operadores, poderá existir a anulação de vantagens competitivas dos

players que detém plataformas conceptualmente mais seguras,

contrariando a prática de mercado de outros canais (ex. TV Cine para

alguns operadores).1 Conforme concluído pela AdC em 2006 - Ccent. 8/2006 - Optimus/PT.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado
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Alguns operadores referem possíveis questões 

de confidencialidade e impacto no 

time-to-market de campanhas comerciais
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Conteúdo desportivo

Fragilidade da 

confidencialidade 

face à 

concorrência

Eventuais 

condições distintas 

sobre promoções 

idênticas

Disponibilização de informação

 Alguns operadores referiram a necessidade de

comunicação à Sport TV do seu business case e

plano de negócio para contratação inicial do canal.

Autorização a promoções

 Segundo os operadores, campanhas comerciais

envolvendo o canal Sport TV, estão sujeitas a

restrições e são susceptíveis de aprovação prévia

pela própria Sport TV, tendo sido recolhidas

opiniões da existência de decisões distintas entre

operadores na autorização a campanhas

semelhantes.

Possíveis 

questões de 

confidencialidade

Potencial impacto 

no time-to-

market de 

promoções

Competitividade do 

mercado

C
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d
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õ
e
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d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

barreiras no acesso
Realidade actual Potenciais impactos

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

 Caso exista obrigação de partilha de informação

referente ao plano de negócio e a campanhas

promocionais e comerciais por parte dos players

à Sport TV, esta poderá potenciar a criação de

condições para a assimetria de informação no

mercado, tendo em conta a presença de um

operador como accionista com assento no

conselho de administração;

 Adicionalmente, o time-to-market das

campanhas dos diversos operadores pode ser

afectado, conforme o tempo que medeie entre

a comunicação e a decisão da Sport TV,

afectando a sua eficácia comercial.

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado

Autorização a promoções

Disponibilização de 

informação
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no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Possível distorção 

do efeito de 

escala no custo 

de aquisição

Possíveis 

questões de 

confidencialidade

As potenciais barreiras resultantes da 

informação disponibilizada pelos operadores 

têm um impacto relevante no mercado

© Maksen 2010 98

Conteúdo desportivo

Impacto para os operadores

 O modelo de pricing é referido pelos operadores

como causa de um peso artificial da importância da

escala;

 Alguns operadores referem o risco de assimetria de

informação e antecipação ao mercado por parte da

ZON TV Cabo, face às obrigações contratuais e

integração vertical existentes.

Impacto para o cliente

 O preço retalhista praticado pelos operadores está

nivelado e é de cerca de 25€* mensais, o que poderá

estar associado a custos de aquisição rígidos com

margens reduzidas;

 Caso exista o modelo único de pricing por box para

todas as plataformas, este factor pode condicionar o

mercado, diminuindo a possibilidade da existência de

ofertas mais competitivas para o cliente final.

Potencial 

limitação da 

concorrência por 

preço

Produto 

potencialmente 

não rentável

Preço nivelado 

para o cliente final 

e redução da 

apresentação de 

ofertas mais 

compatitivas

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

efeitos no mercado
Realidade actual Potenciais impactos

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

* Este valor exclui a prática de preços promocionais e/ou derivados de 

campanhas de adesão

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado
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no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

As potenciais barreiras resultantes da 

informação disponibilizada pelos operadores 

podem distorcer as condições de acesso
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Conteúdo desportivo

Competitividade 

do mercado

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing grossista

Condições de 

comercialização

Exclusivos 

desportivos

Possíveis questões 

de confidencialidade

Potenciais impactos

Eventual 

esmagamento de 

margens

Necessidade de 

cobrar ao cliente 

final por box

Acesso exclusivo a 

direitos

Fragilidade da 

confidencialidade face 

à concorrência

Possível peso artificial 

do efeito de escala

Alertas para potenciais 

barreiras no acesso

Custos de segurança 

iguais entre 

plataformas

Impacto no 

mercado nacional

Nível de impacto para operadores

ou cliente Nula Total

Legenda

Efeito no 

consumidor

Efeito no 

operador

Preço nivelado entre concorrência

Menor número de ofertas competitivas

Produto possivelmente não rentável

Racional de 

análise

Potencial 

discriminação no 

time-to-market

Possíveis exclusividades 

temporárias a um 

operador

Eventual assimetria

de condições 

promocionais

Eventuais condições 

distintas sobre 

promoções idênticas

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado

 O grupo Controlinveste garantiu a aquisição dos

direitos das principais competições nacionais e

internacionais, possibilitando a produção do

bundle Sport TV, conteúdo que transmite

eventos desportivos considerados únicos e

insubstituíveis, nomeadamente a liga

portuguesa de futebol;

 A distribuição da Sport TV é descrito pelos

operadores como apresentando preços grossistas

diferenciadores que poderão prejudicar os

players de menor dimensão, na medida em que,

para estes, as margens decorrentes deste

conteúdo são muito reduzidas;

 Adicionalmente, as políticas de comercialização

poderão causar discriminação adicional entre

operadores e potencial quebra de

confidencialidade;

 Apesar da Sport TV estar disponível em todas as

plataformas de distribuição, as potenciais

barreiras de acesso a conteúdos identificados

pelos operadores poderão afectar o mercado

reduzindo a concorrência entre eles. Este efeito

tem impacto ao nível do pricing retalhista,

inflacionando o preço do bundle Sport TV.
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no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Portugal apresenta preços elevados nos 

conteúdos premium de desporto

© Maksen 2010 100

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Preço ajustado dos bundles desportivos Europeus * (dados recolhidos em Agosto/2010)
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Fonte: Sites dos Operadores TV; Análise Maksen

 Os preços ajustados ao poder de compra dos bundles de

desporto comparáveis à Sport TV, demonstram que o país

que apresenta o preço mais elevado para o consumidor

final é Portugal com 33,4€, cerca de 6€ acima da média

dos países Europeus analisados;

 Descontando o efeito fiscal, Portugal apresenta o preço

mais elevado (27,57€), seguido de Espanha (26,83€);

 Itália e Alemanha apresentam também um preço acima da

média dos países analisados para os bundles de desporto,

mas ainda relativamente abaixo do preço praticado em

Portugal (respectivamente 4,9€ e 5,8€);

 Os preços dos bundles desportivos da zona Euro

apresentam uma amplitude de aproximadamente 38%.

Euros PPS/mês

P
o
rt

u
g
a
l(

S
p
o
rt

 T
V
)

Ø 27,4 €

-38%

20,8 €

17,7 €

22,7 €

18,1 €

27,6 €

23,2 €

28,4 €

23,7 €

31,7 €

26,8 €

33,4 €

27,6 €

-5%
Preço ajustado com IVA (€)

Preço ajustado sem IVA (€)

Média dos países 

analisados 

(com IVA)

Notas:

• Para efeitos de comparabilidade foram definidos bundles desportivos
compostos por canais com conteúdos desportivos, que incluíssem a
transmissão da liga do respectivo país, as principais competições
europeias e outros conteúdos desportivos relevantes como fórmula 1,
ténis, basquetebol, golfe, hóquei, entre outros (ex.: o bundle espanhol
foi definido como a conjugação do canal Gol Tv, Canal +, Canal + Liga e
Jogos PPV);

• A análise apresentada resulta da recolha dos preços dos bundles
desportivos dos países da União Europeia, não incluindo promoções e/ou
descontos de adesão e ajustados através do índice de preços da Eurostat
PPS (power purchasing standards); e

• Na análise destas conclusões deve ser tida em conta a necessidade de
negociação de parte dos direitos/conteúdos a nível internacional, que
resulta num maior esforço por parte de países com menor poder de
compra e/ou menor escala.

* No Anexo III é apresentada a análise por país dos preços dos bundles desportivos, 

detalhando o conteúdos do bundle composto e analisando o respectivo pricing.
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Generalistas

Conteúdo de elevada 

substituibilidade mas 

com efeito de

“marca”

Premium

Benfica TV

© Maksen 2010 101

Informação
Filmes e 

séries

Entretenimen-

to

Documentá-

rios
Infantil

Conteúdo de 

elevado 

interesse

Conteúdo de 

média 

substituibilidade

Conteúdo de 

elevada 

substituibilidade

Conteúdo de 

elevada 

substituibilidade

Conteúdo 

elevado poder 

de marca

FTA

Desporto

Conteúdo 

insubstituível

Impacto de 

potenciais 

barreiras no 

acesso

Base

Análise às condições de acesso 

a conteúdos
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv A Benfica TV actua na produção, agregação e 

empacotamento
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Benfica TV Benfica TVBenfica TV
Benfica TV

Benfica TV

Benfica TV

Não disponível

Não disponível

Televisão por subscrição

Direitos de transmissão das 

competições do clube (parcial) e 

outros programas.

Direitos de transmissão 

televisiva

S
u
b
sc

ri
to

r

Produção de 

conteúdos

Empacotamento 

de conteúdos

Agregação de 

conteúdos

1 2 3

Fornecer 

plataforma

Disponibilizar 

equipamento

Gerir relação 
com o 

consumidor

Distribuição conteúdos por televisão de 
subscrição

Distribuição de conteúdos em sinal aberto4

5Cadeia de 

valor

Produtores de TV 

com direitos de 

transmissão

Intermediário
Detentor de 

canais TV

Operadores de 

televisão por 

subscrição
Descrição

Operador

Benfica TV

Conteúdo desportivo

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

ZON TV Cabo

PT

AR Telecom

Cabovisão

Vodafone

Optimus
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no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

A maioria dos operadores atribui elevado 

poder negocial ao Benfica TV, embora refiram 

diferentes experiências na negociação
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Poder negocial

1
4

1

N/R
N/A

Sim, por outro factor
Sim, pelas audiências ou pacote

Sim, por não concorrência

Poder negocial reduzido
Sim, por exclusividade e marca

Partilha de receita publicitária

2

2
2

N/R
N/A
Não

Sim, sem dificuldade
Sim, com dificuldade

Flexibilidade negocial Fragilidade de confidencialidade

Os operadores consideram que o poder negocial do

fornecedor é elevado, nomeadamente devido à marca que

representa e pela singularidade do conteúdo transmitido,

apesar de não transmitir a liga portuguesa de futebol.

Apenas um operador considera que o fornecedor tem poder

negocial reduzido, comentando contudo que existe um

forte poder de marca.

Apenas 1 operador refere auferir receita publicitária do

canal, sendo que 4 indicaram não usufruir deste tipo de

remuneração.

Quatro operadores dizem ser possível negociar os termos

contratuais deste canal, apesar das opiniões se dividirem

quanto ao nível de dificuldade associado.

Dois dos operadores não têm acesso ao canal em virtude do

que referem ser inflexibilidade negocial.

Metade dos operadores não considera que a

confidencialidade do seu negócio possa ser comprometida

pela obrigação de comunicar ou pedir permissão para

efectuar campanhas comerciais com o canal. Contudo, um

operador partilha de uma opinião contrária.

Nota: a questão admitia múltiplas respostas.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

1

1
4

N/R
N/A

Sim, distr. injusta

Não
Sim, distr. justa

1

3

2
Não

N/A

Sim

# de operadores por resposta (n= 6)Legenda:

Nota: no Anexo II são apresentadas as questões endereçadas aos operadores.

Resumo das respostas ao inquérito realizado a todos os operadores 
(ver questionário no Anexo II)



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Posicionamento de mercado

Nada a assinalar.

Segundo os operadores, o canal Benfica TV 

distingue-se pela sua marca
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Conteúdo desportivo

Marca

Conteúdo único 

alavancado pela 

relevância da 

marca

Relevância do canal

 51% dos clientes de pay-tv preferem conteúdos

desportivos;

Conteúdo alavancado pela relevância e valor da

marca Benfica.

Substituibilidade

 Singularidade da marca face à oferta nacional;

Conteúdos exclusivos relacionados com a vida do

clube.

Racional de 

análise
Realidade actual Potenciais impactos

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Alertas para potenciais 

causas de barreiras

Competitividade do 

mercado

C
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d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Alguns operadores referiram dificuldade de 

negociação do acesso ao canal
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Conteúdo desportivo

Condições de exclusividade

 Não existe exclusividade para um operador, sendo

o canal actualmente disponibilizado na oferta da

Cabovisão, Portugal Telecom, AR Telecom e

Optimus.

Flexibilidade negocial

 Alegações, por parte de alguns operadores, de

inflexibilidade negocial na oferta do canal Benfica

TV, com apresentação de valores considerados

muito superiores aos praticados no mercado para

conteúdos semelhantes.

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

barreiras no acesso
Realidade actual Potenciais impactos

Possível limitação

na distribuição

Potencial 

discriminação nas 

condições 

contratuais para 

acesso ao canal

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado
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no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

As condições de pricing de acesso ao canal 

são consideradas equitativas entre os 

operadores que distribuem o Benfica TV
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Conteúdo desportivo

Condições de pricing grossista

 De acordo com a informação recolhida, o modelo

de pricing tem por base a aplicação de uma flat

fee para alguns operadores e um cálculo com base

em número de subscritores para outros. A flat fee,

quando aplicada a operadores de menor dimensão,

pode implicar valores por subscritor demasiado

elevados, afectando a margem do operador, dado

que não existe uma compensação por receita

directa.

Bundling

 A comercialização grossista do canal não ocorre em

bundle, já que se trata de apenas um canal.

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

barreiras no acesso
Realidade actual Potenciais impactos

n.a.n.a.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Condições de 

comercialização

Possível peso 

artificial do efeito 

de escala

Eventual 

esmagamento de 

margem para 

operadores com 

bases de clientes 

mais pequenas

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado
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no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

A comercialização do canal não está sujeita a 

condições que representem potenciais 

barreiras, segundo os operadores
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Conteúdo desportivo

Disponibilização de informação

 Não foram recolhidas opiniões no sentido da

existência de barreiras decorrentes da necessidade

de disponibilização de informação ao canal.

Autorização a promoções

 Não foram recolhidas opiniões no sentido da

existência de barreiras a este nível.

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

barreiras no acesso
Realidade actual Potenciais impactos

n.a.n.a.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

O canal Benfica TV está presente na grelha da 

Cabovisão, Portugal Telecom, AR Telecom e 

Optimus
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Conteúdo desportivo

Impacto para os operadores

 O acesso ao Benfica TV é garantido aos operadores

Cabovisão, Portugal Telecom, AR Telecom e

Optimus;

 Possível migração de clientes de outros operadores

para os operadores que detenham este canal na

sua grelha.

Impacto para o cliente

 O preço retalhista praticado está incluído no preço

base da oferta dos operadores de pay-tv;

 O Benfica TV não é distribuído por alguns dos

operadores, limitando a escolha dos clientes.

Condições de 

acesso 

possivelmente 

limitadas

Limitação da 

escolha para os 

clientes

Oferta menos 

competitiva dos 

operadores que 

não apresentam o 

canal na sua grelha

Falta de opção 

entre operadores

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

barreiras no acesso
Realidade actual Potenciais impactos

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

A limitação do canal a determinados

operadores poderá potenciar a movimentação

de clientes entre operadores e, ao mesmo

tempo, poderá limitar o cliente na escolha do

seu operador.

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado
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no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv O poder negocial do Benfica limita as 

condições de acesso
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Conteúdo desportivo

Competitividade 

do mercado

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing grossista

Condições de 

comercialização

Relevância da

marca Benfica

Potenciais impactos
Alertas para barreiras 

no acesso

Impacto no 

mercado nacional

Racional de 

análise

Disponibilização 

do conteúdo

Efeitos na 

comercialização 

do conteúdo

Operadores que não 

apresentam esta oferta

n.a.

Potencial 

discriminação 

nas condições 

contratuais para 

acesso ao canal

Limitação na 

distribuição

Nível de impacto para operadores

ou cliente Nula Total

Legenda

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Eventual 

esmagamento de 

margem para 

operadores com 

bases de clientes 

mais pequenas

Possível peso artificial 

do efeito de escala

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado

Marca

 A maioria dos operadores entende que o

Benfica TV detém uma elevada capacidade

negocial decorrente do investimento que

permitiu a criação do primeiro canal de um

clube desportivo em Portugal;

 A unicidade deste conteúdo no mercado,

associada à relevância da sua marca e à

disponibilização apenas em alguns operadores,

implica uma menor competitividade da oferta

daqueles que não disponibilizem este canalna

sua grelha;

 O Benfica TV é distribuído pela Portugal

Telecom, Cabovisão, AR Telecom e Optimus,

afectando assim a disponibilização do

conteúdo ao consumidor, que não pode

encontrar este canal em todos os operadores;



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Generalistas

Conteúdo de elevada 

substituibilidade mas 

com efeito de

“marca”

Desporto

Conteúdo 

insubstituível

TV Cine
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Base

Informação
Entretenimen-

to

Documentá-

rios
Infantil

Conteúdo de 

média 

substituibilidade

Conteúdo de 

elevada 

substituibilidade

Conteúdo de 

elevada 

substituibilidade

Conteúdo 

elevado poder 

de marca

FTA

Premium

Filmes e 

séries

Conteúdo de 

elevado 

interesse

Impacto de 

potenciais 

barreiras no 

acesso

Análise às condições de acesso 

a conteúdos
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no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv A TV Cine encontra-se integrada a montante e 

a jusante na cadeia de valor
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ZON 

Lusomundo 

Audiovisuais

ZON 

Conteúdos

Grandes 

estúdios e 

produtores de 

cinema

Direitos dos filmes
Direitos de transmissão 

televisiva

S
u
b
sc

ri
to

r

Não disponível

Total s/ TV Cine 

HD

Total s/ TV Cine 

HD

Total s/ TV Cine 

HD

Total s/ TV Cine 

HD

Toda a oferta TV 

Cine

Produção de 

conteúdos

Empacotamento 

de conteúdos

Agregação de 

conteúdos

1 2 3

Fornecer 

plataforma

Disponibilizar 

equipamento

Gerir relação 
com o 

consumidor

Distribuição conteúdos por televisão de 
subscrição

Distribuição de conteúdos em sinal aberto4

5Cadeia de 

valor

Produtores de TV 

com direitos de 

transmissão

Intermediário
Detentor de 

canais TV

Operadores de 

televisão por 

subscrição
Descrição

Conteúdo cinematográfico

Televisão por subscrição

(premium)

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

ZON Lusomundo 

Audiovisuais

ZON TV Cabo 

Portugal SGPS

Zon Conteúdos

100% 100%

R
e
la

ç
õ
e
s 

e
n
tr

e
 

e
m

p
re

sa
s Integração vertical: relação entre a ZON 

Lusomundo Audiovisuais, a ZON Conteúdos e a 

ZON Multimédia.

ZON Multimédia 100%

Operador

ZON TV Cabo

PT

AR Telecom

Cabovisão

Vodafone

Optimus



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

A oferta TV Cine não é replicável no mercado 

nacional o que confere ao fornecedor um 

elevado poder negocial, segundo os operadores
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Poder negocial

1

5
2

1

Sim, por outro factor

Sim, por exclusividade e marca
Sim, por não concorrência

Sim, pelas audiências ou pacote

Poder negocial reduzido

N/R
N/A

Mínimos garantidos e descontos de quantidade

1

3

2

N/R

Influência reduzida
Influência média

Não são aplicados

N/A

4
1

N/R
N/A
Não

Sim, com dificuldade
Sim, sem dificuldade

Flexibilidade negocial Substituibilidade do canal

Os operadores referem a existência de poder

negocial pela falta de alternativas, sendo a

exclusividade dos conteúdos, a existência de

sinergias na aquisição de direitos para cinema

e a marca também aspectos apontados. Um

operador refere, por outro lado, que o poder

negocial é reduzido, por “pressão do

mercado”.

50% dos operadores referem que

nunca conseguem cumprir com

os mínimos garantidos.

Um dos operadores indica não

possuir o canal e dois não

responderam à questão.

A existência de descontos de

quantidade é considerada por 3

dos operadores como tendo uma

influência média sobre o custo

por subscritor.

Dois dos operadores entendem

que o canal não tem descontos

de quantidade e um outro não

respondeu à questão.

5 operadores consideram que existe flexibilidade na

definição dos termos contratuais, apesar de 4 operadores

interpretarem esta actividade como difícil. Um dos

operadores não respondeu.

É opinião de 4 dos operadores que o TV Cine seria

substituível por outro canal da mesma temática que viesse

a surgir no mercado. Um operador considera que seria

substituível, embora dificilmente surja um substituto.

Apenas um operador considera que não é substituível.

2
1

3

N/A N/R0 meses

Nota: a questão admitia múltiplas respostas.

Infl. crítica (sem margem)
Infl. elevada (menor margem)

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

# de operadores por resposta (n= 6)Legenda:

Nota: no Anexo II são apresentadas as questões endereçadas aos operadores.

Resumo das respostas ao inquérito realizado a todos os operadores 
(ver questionário no Anexo II)

1
1

4
Sim, por um novo (esforço)

N/R
N/A

Sim, por um existente

Não

Sim, por um novo
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Relevância do canal

 53% dos clientes de pay-tv declaram ter elevada
afinidade com conteúdos cinematográficos;

Cinema e séries representam 31% de share média em
pay-tv;

Em conjunto com o desporto representa 32% do total
de receitas do mercado de pay-tv.

Posicionamento de mercado

Tem como accionista a ZON TV Cabo, detentora da
maior quota de mercado de pay-tv;

O grupo integra ainda a ZON Lusomundo Audiovisuais
detentora dos direitos para outras janelas.

Alguns operadores consideram que a TV Cine 

apresenta um poder negocial elevado, 

decorrente do acesso a direitos exclusivos
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Conteúdo cinematográfico

Acesso a direitos 

cinematográficos 

exclusivos 

Dificuldades de 

replicação do 

canal

Posição de acesso 

facilitado aos 

conteúdos pela 

relação com o 

agregador dos 

direitos de 

exploração dos 

conteúdos

Substituibilidade

 Singularidade face à oferta nacional;

Único canal com presença de blockbusters na

programação;

 Substituibilidade pelo VOD limitada, dadas as

diferenças de preço actuais (pelo preço mensal do

conteúdo TV Cine, actualmente o consumidor

consegue apenas alugar cerca de 4 filmes via VOD,

um número muito inferior à oferta disponível nos

canais TV Cine).

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

causas de barreiras
Realidade actual Potenciais impactos

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

* Cálculos baseados na programação de Setembro de 2010

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Nota: Detalhe da análise de condições de acesso a conteúdos na página seguinte.

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

O mercado internacional de acesso a direitos 

de filmes (janela pay-tv) é menos concentrado 

que o mercado em Portugal 
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 Em Portugal existe uma elevada concentração do mercado

de agregação e empacotamento dos conteúdos

cinematográficos para a janela de pay-tv. A ZON TV Cabo,

através da ZON Lusomundo Audiovisuais detém cerca 86%

dos direitos cinematográficos de pay-tv para 2009;

 Em alguns mercados da Europa, a detenção de direitos é

menos concentrada:

► Na Alemanha, a RTL, Sieben Sat e Sky detêm

respectivamente cerca de 21%, 21% e 38% dos

direitos cinematográficos (Paramount, Universal

Studios, Warner Bros, entre outros);

► Em Espanha, os direitos são detidos pela Ono,

TeleCinco e Antena 3 TV, respectivamente com

22%, 26% e 30%;

► Em França, os principais os detentores dos direitos

cinematográficos são dois distribuidores,

nomeadamente a Orange com 38% e o Canal Plus

com 46%;

► No Reino Unido, a Sky empacota e agrega cerca de

38% dos filmes e a FilmFlex outros 38%.

4%
13%

RTL Sieben Sat Sky

DE 24
4%

21% 21% 38%

Outros ZON Lusomundo

PT 714% 86%

4% 17%

La

Sexta Sogecable Ono TeleCinco Antena 3 TV

ES 2322% 26% 30%

Fr 1315% 38% 46%

Canal Plus

France

TV Orange

5% 10%

Movie

Link Five BBC Sky FilmFlex

RU 2110% 38% 38%

T-Online, 

Kinderkanal, 

Tele Muchen 

Fonte: Valores Screen Digest, 2010; Análise Maksen; Dados referentes aos contratos em vigor a 31/12/2009.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Distribuição de detentores de direitos cinematográficos (janela pay-tv) em alguns mercados da Europa
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Apenas um operador referiu um impasse 

negocial no acesso ao canal
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Conteúdo cinematográfico

Condições de exclusividade

 Acesso aos canais facultado à maior parte dos

operadores de televisão por subscrição, excepto a

um dos operadores, com o qual decorrem

actualmente negociações.

Flexibilidade negocial

 Não foi recolhido registo objectivo de situações em

que exista inflexibilidade na negociação.

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

barreiras no acesso
Realidade actual Potenciais impactos

n.a.n.a.

n.a.n.a.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv É referido por alguns operadores que o 

pricing grossista amplifica o efeito de escala
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Conteúdo cinematográfico

Possível peso 

artificial do efeito 

de escala

Condições de pricing grossista

Segundo os operadores, o pricing do canal apresenta as

seguintes características:

Níveis mínimos de penetração determinados pelo

fornecedor do canal, não tendo sido recolhida

informação sobre a lógica concreta de cálculo.

Descontos de quantidade com base no número de

subscritores dos operadores.

 Foi disponibilizada informação não coincidente

sobre a cobrança ser efectuada por box ou por

subscritor.

Bundling

 Os canais TVCine são vendidos em bundle (canais da

mesma temática), quer aos operadores, quer por

estes ao utilizador final. Contudo, não foram

apresentadas informações pelos operadores no

sentido de considerar a venda em bundle deste

conjunto de canais, como uma barreira no acesso

aos mesmos.

Eventual 

esmagamento de 

margem para 

operadores com 

bases de clientes 

mais pequenas

n.a.

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

barreiras no acesso
Realidade actual Potenciais impactos

n.a.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Alguns operadores consideram que as regras 

de comercialização do canal levantam riscos 

de assimetria de informação
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Conteúdo cinematográfico

Disponibilização de informação

 Não foram recolhidas opiniões no sentido da

existência de barreiras decorrentes da necessidade

de disponibilização de informação ao canal.

Controlo comercial

 Não foi disponibilizada informação que indicie a

existência de práticas abusivas de controlo

comercial. Algumas campanhas são previamente

partilhadas com o canal TV Cine, no âmbito do

normal relacionamento comercial e não por força

de qualquer obrigação contratual, a qual, de

acordo com os operadores é inexistente.

n.a.n.a.

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

barreiras no acesso
Realidade actual Potenciais impactos

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

n.a.n.a.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

As potenciais barreiras resultantes da 

informação disponibilizada pelos operadores 

têm um impacto relevante no mercado
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Conteúdo cinematográfico

Impacto para os operadores

 O modelo de pricing é referido pelos operadores

como causa de um peso artificial da importância da

escala.

Impacto para o cliente

 O preço retalhista praticado pelos operadores está

nivelado e é de cerca de 15€* mensais, o que

poderá estar associado a custos de aquisição rígidos

e margens reduzidas;

 A oferta base da TV Cine está disponível na maior

parte dos operadores;

 Presença do canal TV Cine HD apenas na grelha da

ZON TV Cabo.

Possível distorção 

do efeito de 

escala no custo de 

aquisição

Potencial 

limitação da 

concorrência por 

preço

Produto 

potencialmente 

não rentável

Preço nivelado 

para o cliente final

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

efeitos no mercado
Realidade actual Potenciais impactos

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

* Este valor exclui a prática de preços promocionais e/ou derivados de 

campanhas de adesão

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado
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no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Os conteúdos cinematográficos em Portugal são 

ligeiramente mais caros que a média europeia
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 Os preços ajustados ao poder de compra dos bundles

cinematográficos, compostos por 3 ou mais canais de

cinema, de alguns países da zona Euro demonstram que

Portugal apresenta um preço ligeiramente acima da média

Europeia (cerca de 19€);

 O país que apresenta o preço ajustado do bundle mais

elevado é Itália, cerca de 44% acima do Português;

 Por outro lado, o país que apresenta o preço ajustado

inferior é a Alemanha, cerca de -30% face ao bundle

Português;

 O efeito fiscal é relevante em Portugal, tornando o acesso a

filmes ligeiramente mais caro do que em países como a

Suécia ou o Reino Unido, que apresentam preços sem

imposto aproximados ao português.

Preço ajustado do bundle cinematográfico por país da União Europeia* (dados recolhidos Agosto/2010)
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Fonte: Sites dos Operadores TV; Análise Maksen
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Ø 18,9 €

-51%

13,8€

11,6€

14,4€

12,2€

19,2€

15,3€

19,0€

16,1€

19,7€

16,3€

18,0€

16,7€

28,4€

23,7€

Preço ajustado sem IVA (€)

Preço ajustado com IVA (€)

Euros PPS/mês

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

* No Anexo IV é apresentada uma análise por país dos preços ajustados dos bundles

cinematográficos, na qual é caracterizada a oferta de cada bundle e o respectivo pricing.

Média dos países 

analisados 

(com IVA) 

Notas:

• A análise apresentada resulta da recolha dos preços dos bundles
cinematográficos dos países da União Europeia, não incluindo promoções
e/ou descontos de adesão e ajustados através do índice de preços da
Eurostat PPS (power purchasing standards); e

• Na análise destas conclusões deve ser tida em conta a necessidade de
negociação de parte dos direitos/conteúdos a nível internacional, que
resulta num maior esforço para países com menor poder de compra e/ou
menor escala.
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv A TVCine possui acesso a conteúdos 

exclusivos, que lhe conferem poder negocial
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Conteúdo cinematográfico

Competitividade 

do mercado

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing grossista

Condições de 

comercialização

Singularidade da 

oferta

Acesso a direitos 

exclusivos

Possível peso artificial 
do efeito de escala

Eventual 

esmagamento de 

margens

Potenciais impactos Alertas
Impacto no 

mercado nacional

Racional de 

análise

Efeitos na 

comercialização 

do conteúdo

Preço nivelado entre 

concorrência

Nível de impacto para operadores

ou cliente Nula Total

Legenda

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado

 A ZON Lusomundo Audiovisuais detém uma

elevada capacidade negocial, decorrente do

estabelecimento de relações de confiança e

antiguidade com produtores de conteúdos,

potenciadas pela oferta de diversas janelas de

transmissão dos conteúdos em Portugal (ex.:

cinema, DVD, VOD, TV, entre outros);

 A ZON Conteúdos produz a TV Cine, que se

configura como um canal de complexa

substituição, essencialmente pelos conteúdos

exclusivos que possui;

 De acordo com a informação disponibilizada,

a distribuição da TV Cine é caracterizada

sobretudo por preços grossistas diferenciadores

que poderão prejudicar os players de menor

dimensão, na medida em que as margens

decorrentes deste conteúdo podem ser

esmagadas;

 O preço retalhista praticado pelos operadores

está nivelado o que poderá estar associado a

custos de aquisição rígidos, traduzindo-se em

reduzida competitividade na oferta ao cliente

final.
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Filmes e 

séries

Conteúdo de 

elevado 

interesse

Premium

Desporto

Conteúdo 

insubstituível

TVI
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Base

Informação
Entretenimen-

to

Documentá-

rios
Infantil

Conteúdo de 

média 

substituibilidade

Conteúdo de 

elevada 

substituibilidade

Conteúdo de 

elevada 

substituibilidade

Conteúdo 

elevado poder 

de marca

Impacto de 

potenciais 

barreiras no 

acesso

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

FTA

Generalistas

Conteúdo de elevada 

substituibilidade mas 

com efeito de

“marca”
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

O Grupo no qual a TVI se enquadra, actua na 

componente de produção, agregação e 

empacotamento de conteúdos
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Grupo Media 

Capital
TVIProdutores

TVI

TVI

TVI

TVI

TVI

TVI

Televisão por subscrição
Direitos sobre os conteúdos 

informativos produzidos

Direitos de transmissão 

televisiva

S
u
b
sc

ri
to

r

Produção de 

conteúdos

Empacotamento 

de conteúdos

Agregação de 

conteúdos

1 2 3

Fornecer 
plataforma

Disponibilizar 
equipamento

Gerir relação 
com o 

consumidor

Distribuição conteúdos por televisão de 
subscrição

Distribuição de conteúdos em sinal aberto4

5Cadeia de 

valor

Produtores de TV 

com direitos de 

transmissão

Intermediário
Detentor de 

canais TV

Operadores de 

televisão por 

subscrição
Descrição

Conteúdo generalista

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Operador

ZON TV Cabo

PT

AR Telecom

Cabovisão

Vodafone

Optimus
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

A maioria dos operadores considera que a TVI 

tem um elevado poder negocial derivado das 

suas taxas de audiência 

© Maksen 2010 123

Substituibilidade do canal

1

4

1
1Poder negocial reduzido

Sim, por não concorrência

N/A
Sim, por outro factor

Sim, por exclusividade e marca

Sim, pelas audiências

N/R

Flexibilidade negocial Mínimos garantidos e descontos de quantidade

A maioria dos operadores admite que o canal é

insubstituível, justificável pelo registo de audiências

elevadas e produção de conteúdos nacionais. Outro operador

considera que a criação de um 5º canal da mesma temática

ou uma queda significativa da quota de mercado poderá

levar à sua substituição. Um operador acredita que a

substituição seria possível, mas potencialmente não rentável

dado o investimento necessário.

Segundo 5 operadores, é possível

negociar os termos contratuais

apresentados pelo fornecedor, ainda

que 2 concordem que esta tarefa

seja difícil. Um dos operadores

considera não existir qualquer

flexibilidade negocial.

2 operadores indicam nunca conseguir

cumprir com os mínimos exigidos.

3 operadores não responderam à

questão e um outro considerou que

esta questão não lhe era aplicável.

4 operadores consideram que não são

aplicados descontos de quantidade.

Apenas um operador diz que os

descontos existentes têm um impacto

diminuto no seu custo por subscritor.

Nota: a questão admitia múltiplas respostas.

Poder negocial

2
3

1

N/R

Sim, com dificuldade
Não

Sim, sem dificuldade

N/A

O poder negocial do fornecedor é considerado elevado,

face à sua liderança em termos de audiências e como

principal produtor de conteúdos nacionais. Adicionalmente,

um operador defende que o seu poder negocial advém de

uma marca forte. Apenas um operador considera que o

poder negocial é reduzido.

4
1

1

Não

Sim, por um novo

N/R
N/A

Sim, por um novo (esforço)

Sim, por um existente

1

1
4

N/R
N/A

Influência média

Infl. crítica (sem margem)

Não são aplicados

Infl. elevada (menor margem)

Influência reduzida

3
1

2

N/A0 meses N/R

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

# de operadores por resposta (n= 6)Legenda:

Nota: no Anexo II são apresentadas as questões endereçadas aos operadores.

Resumo das respostas ao inquérito realizado a todos os operadores 
(ver questionário no Anexo II)
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Posicionamento de mercado

Tem como accionista o Grupo Media Capital,

que integra várias produtoras de conteúdos.

Os operadores consideram que a TVI é 

imprescindível numa oferta credível de pay-

tv
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Conteúdo generalista

Líder de 

audiências

Canal de 

referência 

nacional

Relevância do canal

Canal líder das audiências televisivas em Portugal

(39,9% do share no horário nobre e 34,8% no total

do dia, em Setembro de 2010*).

Substituibilidade

Valorização pela apresentação de conteúdos de

diferentes naturezas e de elevada qualidade,

segundo diversos operadores.

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

causas de barreiras
Realidade actual Potenciais impactos

* Dados Marktest.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

O acesso à distribuição do canal encontra-se 

disponível a todos os operadores de mercado
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Conteúdo generalista

Condições de exclusividade

O canal está disponível na grelha de todos os

operadores.

Não foi disponibilizada informação que indicie a

existência de restrições de acesso ao canal

pelos operadores de pay-tv.

Flexibilidade negocial

Apenas um operador indicou a existência de

inflexibilidade na negociação das condições

contratuais, embora as mesmas tenham sido

aceites, não se verificando limitação da

distribuição do canal.

n.a.

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

barreiras no acesso
Realidade actual Potenciais impactos

n.a.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

De acordo com alguns operadores, as 

condições de pricing de acesso ao canal são 

penalizadoras para operações mais pequenas
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Conteúdo generalista

Condições de remuneração pelo canal

 De acordo com a informação disponibilizada, o

pricing grossista da TVI é estabelecido de

acordo com o número de subscritores, existindo

uma receita mínima garantida a pagar por

operadores que não cumpram com o mínimo de

subscritores estabelecido.

Bundling

 Segundo a informação disponibilizada pelos

operadores, a comercialização grossista do

canal TVI não é realizada em bundle.

n.a.

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

barreiras no acesso
Realidade actual Potenciais impactos

n.a.

Possível peso 

artificial do efeito 

escala

Eventual 

esmagamento de 

margem para 

operadores com 

bases de clientes

mais pequenas

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

A comercialização do canal não está sujeita a 

condições que representem potenciais 

barreiras, segundo os operadores
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Conteúdo generalista

Disponibilização de informação

Não foram recolhidas opiniões no sentido da

existências de barreiras decorrentes da

disponibilização de informação.

Autorização a promoções

 Não foram recolhidas opiniões no sentido da

existência de barreiras a este nível.

n.a.

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

barreiras no acesso
Realidade actual Potenciais impactos

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização
n.a.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv A presença do canal é assegurada a todos os 

operadores e consumidores
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Conteúdo generalista

Impacto para os operadores

O acesso é facultado a todos os operadores de

televisão por subscrição nacionais.

Impacto para o cliente

Nada a assinalar.

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

efeitos no mercado
Realidade actual Potenciais impactos

n.a.n.a.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado

n.a.n.a.



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

A TVI detém vantagens na produção de 

conteúdos, mas assegura a presença do canal 

em todos os operadores
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Conteúdo informativo

Competitividade 

do mercado

Limitação no 

acesso

Pricing grossista

Condições de 

comercialização

Canal de 

referência 

nacional

Líder de audiências

Potenciais impactos Alertas
Impacto no 

mercado nacional

Racional de 

análise

c

Disponibilização 

do conteúdo

Efeitos na 

comercialização 

do conteúdo

A disponibilidade do 

canal é garantida a 

todos os operadores

n.a.

Eventual 

esmagamento de 

margens

Peso artificial do efeito 

escala

Nível de impacto para operadores

ou cliente Nula Total

Legenda

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Poder negocial do 

fornecedor

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado

 Sendo líder de audiências a TVI apresenta

um considerável poder negocial, por ser

um canal indispensável na oferta de

qualquer operador;

 A TVI detém vantagens decorrentes da

natureza das suas funções uma vez que,

como broadcaster, consegue usufruir de

sinergias na componente de produção de

conteúdos, especialmente na ficção

nacional;

 A imposição de mínimos de penetração de

mercado poderá impedir a obtenção de

custos por subscritor mais baixos aos

operadores de pay-tv de menor dimensão,

podendo causar uma maior pressão sobre

a sua capacidade de rentabilização da

oferta.



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Generalistas

Conteúdo de elevada 

substituibilidade mas 

com efeito de

“marca”

FTA

Filmes e 

séries

Conteúdo de 

elevado 

interesse

Premium

Desporto

Conteúdo 

insubstituível

TVI 24
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Entretenimen-

to

Documentá-

rios
Infantil

Conteúdo de 

elevada 

substituibilidade

Conteúdo de 

elevada 

substituibilidade

Conteúdo 

elevado poder 

de marca

Impacto de 

potenciais 

barreiras no 

acesso

Base

Informação

Conteúdo de 

média 

substituibilidade

Análise às condições de acesso 

a conteúdos



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

A TVI actua na componente de produção, 

agregação e empacotamento da cadeia de 

valor 
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Grupo Media 

Capital
TVIProdutores

-

-

-

TVI 24

TVI 24

TVI 24

Televisão por subscrição
Direitos sobre os conteúdos 

informativos produzidos

Direitos de transmissão 

televisiva

S
u
b
sc

ri
to

r

Produção de 

conteúdos

Empacotamento 

de conteúdos

Agregação de 

conteúdos

1 2 3

Fornecer 

plataforma

Disponibilizar 

equipamento

Gerir relação 
com o 

consumidor

Distribuição conteúdos por televisão de 
subscrição

Distribuição de conteúdos em sinal aberto4

5Cadeia de 

valor

Produtores de TV 
com direitos de 

transmissão
Intermediário

Detentor de 

canais TV

Operadores de 
televisão por 
subscrição

Descrição

Conteúdo informativo

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Operador

ZON TV Cabo

PT

AR Telecom

Cabovisão

Vodafone

Optimus

Fonte: A informação referente à disponibilização do TVI 24 refere-se a Setembro de 2010.



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

A relevância do canal TVI 24 é alavancada 

pela sua associação ao canal TVI, segundo os 

operadores
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Substituibilidade do canal

2

1
3

N/A
Sim, por outro factor
Sim, pelas audiências

Sim, por não concorrência

N/R

Poder negocial reduzido
Sim, por exclusividade e marca

1

1
3

1Sim, sem dificuldade

N/R

Não
Sim, com dificuldade

N/A

Flexibilidade negocial

3 operadores entendem que este canal é substituível pela

actual oferta (como a SIC Notícias ou RTP N). Os restantes

entendem que poderia ser substituído por um novo canal da

mesma temática, embora tal representasse um forte

investimento, potencialmente não rentável.

4 operadores dizem ter existido flexibilidade negocial dos termos contratuais, embora 3 indiquem ter existido dificuldade na

negociação. Por outro lado, 1 operador diz não existir flexibilidade negocial.

Nota: a questão admitia múltiplas respostas.

Poder negocial

É da opinião de 3 operadores que o fornecedor do canal

tem um poder negocial reduzido. Por outro lado, no

entender dos restantes operadores, o fornecedor exibe

poder negocial elevado pela associação à marca TVI, que

apresenta taxas de audiência elevadas.

3

3

N/R
N/A

Sim, por um novo (esforço)
Não

Sim, por um novo
Sim, por um existente

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

# de operadores por resposta (n= 6)Legenda:

Nota: no Anexo II são apresentadas as questões endereçadas aos operadores.

Resumo das respostas ao inquérito realizado a todos os operadores 
(ver questionário no Anexo II)



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Posicionamento de mercado

 Segundo a informação recolhida, o start-up do 

canal foi efectuado com o patrocínio de um 

operador.

Os operadores consideram o TVI24 um canal 

substituível por outros já existentes
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Conteúdo informativo

n.a.n.a.

Participação no

start-up do canal 

resultou num 

período de 

exclusividade de 

transmissão para 

um operador

Potencial 

discriminação 

positiva de um 

operador durante 

o período de 

exclusividade

Relevância do canal

 65% dos clientes de pay-tv declaram elevada 

afinidade com conteúdos informativos.

Substituibilidade

 Existência de uma ampla oferta de conteúdos 

substitutos, quer em FTA quer, em pay-tv. 

Embora tenham sido recolhidas opiniões 

relativas à importância da marca do canal, por 

associação à TVI, os operadores não consideram 

o canal insubstituível.

Fonte: entrevistas efectuadas junto das entidades 

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

causas de barreiras
Realidade actual Potenciais impactos

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

O acesso à exploração do canal está 

condicionado a alguns operadores de 

mercado, segundo informação disponibilizada
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Condições de exclusividade

 Disponibilização do canal TVI 24* na oferta da ZON

TV Cabo, Portugal Telecom e Vodafone; a maioria

dos operadores não tenha referido dificuldades no

acesso ao canal;

Flexibilidade negocial

 Apenas um operador indicou existir inflexibilidade

na negociação das condições contratuais, embora

decorram actualmente negociações com quase

todos os operadores que ainda não têm o canal,

pelo que não é possível, de momento, determinar

risco de limitação de distribuição.

n.a.

Alertas para potenciais

barreiras no acesso

n.a.

Fonte: entrevistas efectuadas junto das entidades. 

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Conteúdo informativo

Racional de 

análise
Realidade actual Potenciais impactos

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado

n.a.n.a.

*A informação referente à disponibilização do TVI 24 refere-se a Setembro de 2010. 



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

As condições de pricing de acesso ao canal 

não são geradoras de barreiras, segundo os 

operadores
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Condições de pricing grossista

 A informação recolhida indica que o pricing

grossista do TVI 24 é estabelecido de acordo com o

número de subscritores, não tendo sido referidos

mínimos garantidos, nem descontos de quantidade,

ou outros factores de potencial discriminação

entre operadores.

Bundling

 A comercialização grossista do canal TVI 24 não é

realizada em bundle.

n.a.

Alertas para potenciais

barreiras no acesso

n.a.

Fonte: entrevistas efectuadas junto das entidades 

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Conteúdo informativo

Racional de 

análise
Realidade actual Potenciais impactos

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

As condições de comercialização do canal não 

resultam em barreiras ao acesso, segundo os 

operadores
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Disponibilização de informação

 Não foi disponibilizada informação que indicie a

existência de quaisquer constrangimentos ou

barreiras, decorrentes da disponibilização de

informação deste canal.

Controlo comercial

 O mercado português não apresenta barreiras

decorrentes da comercialização deste canal, de

acordo com a informação disponibilizada.

n.a.

Alertas para potenciais

barreiras no acesso

n.a.

Fonte: entrevistas efectuadas junto das entidades 

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Conteúdo informativo

Racional de 

análise
Realidade actual Potenciais impactos

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

O mercado não apresenta distorções de 

competitividade, segundo a informação 

disponibilizada
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Impacto para os operadores

 O canal TVI 24 é distribuído* a três operadores,

sendo que não foram recolhidas opiniões

relativas a dificuldades no acesso ao canal.

Impacto para o cliente

 Apesar do canal apenas estar disponível em

três dos operadores, existem conteúdos

nacionais substitutos (RTP N e SIC Notícias) que

constam na grelha de todos os operadores.

n.a. n.a.

Alertas para potenciais

efeitos no mercado

Fonte: entrevistas efectuadas junto das entidades 

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

n.a. n.a.

Conteúdo informativo

Racional de 

análise
Realidade actual Potenciais impactos

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado

*A informação referente à disponibilização do TVI 24 refere-se a Setembro de 2010. 



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

O acesso limitado à retransmissão do canal 

TVI 24 gera desequilíbrio na oferta nacional 

de pay-tv
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Competitividade 

do mercado

Disponibilidade

do canal

Pricing grossista

Condições de 

retalho do canal

Período de 

exclusividade de 

transmissão para 

um operador

Potencial discriminação 

positiva de um 

operador

Potenciais impactos Alertas
Impacto no 

mercado nacional

Racional de 

análise

Disponibilização 

do conteúdo

Efeitos na 

comercialização 

do conteúdo

n.a.

n.a.

Nível de impacto para operadores

ou cliente Nula Total

Legenda

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Poder negocial do 

fornecedor

Conteúdo informativo

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado

*A informação referente à disponibilização do TVI 24 

refere-se a Setembro de 2010. 

 O financiamento parcial por parte da

ZON TV Cabo na criação do canal

resultou numa vantagem contratual,

traduzido na aplicação de um período de

exclusividade de transmissão do canal na

grelha da ZON TV Cabo, o qual já

terminou;

 O canal TVI 24 é disponibilizado* por três

players do mercado, mas existem

conteúdos nacionais substitutos (RTP N e

SIC Notícias) que constam na grelha de

todos os operadores;

 Decorrem actualmente negociações para

alargar o acesso do canal a novos

operadores, não tendo sido apontados,

até ao momento, indícios de condições

contratuais discriminatórias ou outras

potenciais barreiras ao acesso.



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Generalistas

Conteúdo de elevada 

substituibilidade mas 

com efeito de

“marca”

Filmes e 

séries

Conteúdo de 

elevado 

interesse

Desporto

Conteúdo 

insubstituível

Canais Disney
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Informação
Entretenimen-

to

Documentá-

rios

Conteúdo de 

média 

substituibilidade

Conteúdo de 

elevada 

substituibilidade

Conteúdo de 

elevada 

substituibilidade

FTA

Impacto de 

potenciais 

barreiras no 

acesso

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Infantil

Base

Premium

Conteúdo 

elevado poder 

de marca



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Os canais Disney marcam presença em alguns 

dos operadores nacionais
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The Walt 

Disney 

Company

The Walt 

Disney 

Company

The Walt 

Disney 

Company
Toda a oferta 

Disney

Disney Channel, 

D. Cinemagic SD

Toda a oferta 

Disney

Disney Channel

Toda a oferta 

Disney

Toda a oferta 

Disney

Televisão por subscrição
Direitos sobre os conteúdos 

infantis produzidos

Direitos de transmissão 

televisiva

S
u
b
sc

ri
to

r

Produção de 

conteúdos

Empacotamento 

de conteúdos

Agregação de 

conteúdos

1 2 3

Fornecer 

plataforma

Disponibilizar 

equipamento

Gerir relação 
com o 

consumidor

Distribuição conteúdos por televisão de 
subscrição

Distribuição de conteúdos em sinal aberto4

5Cadeia de 

valor

Produtores de TV 

com direitos de 

transmissão

Intermediário
Detentor de 

canais TV

Operadores de 

televisão por 

subscrição
Descrição

Conteúdo infantil

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Operador

ZON TV Cabo

PT

AR Telecom

Cabovisão

Vodafone

Optimus



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Segundo os operadores, a marca do canal Disney 

Channel e os seus conteúdos exclusivos 

conferem poder negocial ao fornecedor
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0
1

3
2

N/R
N/A
Não

Sim, com dificuldade
Sim, sem dificuldade

Os operadores concordam que o poder negocial do

fornecedor é elevado, em resultado da marca e conteúdos

de reconhecida qualidade (4 operadores) ou suportado

pelas audiências do canal (3 operadores).

Flexibilidade negocial

A negociação (com ou sem dificuldade) foi referida como possível por todos os operadores, com excepção de 1 que considera

não existir flexibilidade negocial.

3

4

N/R
N/A

Sim, por outro factor
Sim, pelas audiências ou pacote

Sim, por não concorrência
Sim, por exclusividade e marca

Poder negocial reduzido

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Nota: a questão admitia múltiplas respostas.

# de operadores por resposta (n= 6)Legenda:

Nota: no Anexo II são apresentadas as questões endereçadas aos operadores.

Poder negocial

De acordo com a informação disponibilizada, dois dos

operadores referem nunca conseguir atingir os mínimos

garantidos.

Um dos operadores indica conseguir atingir os mínimos

garantidos em 7 meses do ano.

Adicionalmente, um dos operadores considera não aplicável

por não existirem mínimos e dois não responderam.

Mínimos garantidos

2
11

2

7 meses N/RN/A0 meses

Resumo das respostas ao inquérito realizado a todos os operadores 
(ver questionário no Anexo II)



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

O canal Disney Cinemagic confere, no 

entender dos operadores, poder negocial ao 

fornecedor
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Poder negocial

1

1

1
3

Sim, pelas audiências ou pacote

N/R
N/A

Sim, por outro factor

Sim, por exclusividade e marca
Sim, por não concorrência

Poder negocial reduzido

Mínimos garantidos e descontos de quantidade

1 operador refere nunca atingir os mínimos garantidos.

3 operadores referem que não existem mínimos garantidos e os restantes 2 não

responderam.

5 operadores indicam não existirem descontos de quantidade. Apenas 1 operador

não respondeu à questão.

1

5Não são aplicados

Infl. elevada (menor margem)

Influência reduzida

Influência média

N/R

Infl. crítica (sem margem)

2
3

1

N/RN/A0 meses

É unânime a opinião dos operadores de que o poder negocial do fornecedor é elevado, em resultado da marca, exclusividade,

audiências e falta de canais concorrentes, apesar de ser comentado por um operador que a existência do canal Disney Channel

no pacote base retira alguma relevância a este canal. Um dos operadores não possui este canal.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

# de operadores por resposta (n= 6)Legenda: Resumo das respostas ao inquérito realizado a todos os operadores 
(ver questionário no Anexo II)



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Os canais Disney apresentam conteúdos 

únicos, cuja relevância é alavancada pela 

marca associada
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Marca

Dificuldades de 

replicação do 

canal pela 

relevância da 

marca

Posicionamento de mercado

 Relevância da marca Disney permite alavancar o

valor dos canais.

Relevância do canal

 Share de audiência de conteúdos infantis de 26%

do top 100 da programação em pay-tv;

 Conteúdo alavancado pela relevância da marca e

conteúdos exclusivos.

Substituibilidade

 Existência de uma ampla oferta de conteúdos

substitutos em FTA e em pay-tv.

Fonte: entrevistas efectuadas junto das entidades 

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

causas de barreiras
Realidade actual Potenciais impactos

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Como conteúdo suportado por uma marca forte com

um alto nível de awareness, a sua disponibilização nos

pacotes pay-tv é valorizada pelo consumidor. A

disponibilização deste canal sofre de cognitive bias (ou

omission bias) na medida em que a não oferta deste

conteúdo na grelha de canais de um operador tem um

efeito superior na escolha do consumidor do que o

valor que este atribui ao conteúdo. Este caso é

particularmente aplicável no caso da oferta do canal

premium Disney Cinemagic.

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Conteúdo infantil

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

O acesso à exploração dos canais Disney é 

facultado a todos os operadores, segundo 

informação dos próprios
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Condições de exclusividade

 Acesso ao Disney Channel facultado a todos os

operadores de televisão;

 Acesso ao Disney Cinemagic (canal premium)

facultado à maioria dos operadores, à excepção de

um, mas por opção do próprio.

Flexibilidade negocial

 Apenas um operador indicou a existência de

inflexibilidade na negociação das condições

contratuais, embora as mesmas tenham sido

aceites, não se verificando limitação da

distribuição do canal.

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

barreiras no acesso
Realidade actual Potenciais impactos

n.a.n.a.

n.a.n.a.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Conteúdo infantil

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

A informação disponibilizada indica que as 

condições de pricing de acesso ao canal são 

equitativas entre os operadores
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Conteúdo infantil

Condições de pricing grossista

 De acordo com a informação recolhida, o modelo

de pricing considera o cumprimento de mínimos

garantidos estabelecidos para acesso aos canais da

Disney, o que poderá consubstanciar um preço mais

elevado por subscritor para os operadores que não

consigam cumprir com os mínimos exigidos.

Contudo, a prática de mínimos não é aplicada a

todos os operadores que têm o Disney Channel na

sua grelha.

Bundling

 A comercialização grossista dos canais não ocorre

em bundle, de acordo com a informação

disponibilizada.

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação do 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

barreiras no acesso
Realidade actual Potenciais impactos

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Possível peso 

artificial do efeito 

de escala

Eventual 

esmagamento de 

margem para 

operadores com 

bases de clientes 

mais pequenas

n.a.n.a.

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

As condições de comercialização do canal não 

resultam em barreiras ao acesso, segundo os 

operadores
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Conteúdo infantil

Disponibilização de informação e controlo

comercial

 O mercado português não apresenta barreiras

decorrentes da disponibilização de informação

destes canais, já que, segundo a informação

disponibilizada as obrigações existentes são apenas

ao nível da validação da utilização da imagem.
Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação do 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

barreiras no acesso
Realidade actual Potenciais impactos

n.a.n.a.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Não existem impactos relevantes para o 

mercado, visto que, segundo os operadores, 

não existem barreiras ao acesso
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Conteúdo infantil

Impacto para os operadores

 O acesso é facultado a todos os operadores de

televisão por subscrição nacionais, excepto o canal

Cinemagic que não está disponível na oferta

Portugal Telecom, por opção do operador.

Impacto para o cliente

 Presença do Disney Channel em todos os

operadores;

 Presença do Disney Cinemagic em todos os

operadores à excepção de um, por opção própria.

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

efeitos no mercado
Realidade actual Potenciais impactos

n.a. n.a.

n.a.n.a.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Apesar do elevado poder negocial do 

fornecedor, não existem indícios de barreiras 

ao acesso aos conteúdos Disney
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Conteúdo infantil

Competitividade 

do mercado

Disponibilidade 

do canal

Pricing grossista

Condições de 

retalho do canal

Controlo da 

marca Disney
Marca

Potenciais impactos Alertas
Impacto no 

mercado nacional

Racional de 

análise

Disponibilização 

do conteúdo

Efeitos na 

comercialização 

do conteúdo

n.a.

n.a.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Nível de impacto para operadores

ou cliente Nula Total

Legenda

Poder negocial do 

fornecedor

Eventual 

esmagamento de 

margens

Peso artificial do efeito 

de escala

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado

 Os canais da Disney detêm uma elevada

capacidade negocial decorrente da

marca que representam, o que torna os

seus conteúdos diferenciadores;

 A distribuição do Disney Channel e

Disney Cinemagic é caracterizada pelas

condições de acesso semelhantes entre

operadores;

 O Disney Cinemagic apenas não está

disponível na grelha Portugal Telecom,

por opção do operador.



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Generalistas

Conteúdo de elevada 

substituibilidade mas 

com efeito de

“marca”

Premium

Desporto

Conteúdo 

insubstituível

Canais produzidos pela Dreamia
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Informação
Entretenimen-

to

Conteúdo de 

média 

substituibilidade

Conteúdo de 

elevada 

substituibilidade

FTA

Impacto de 

potenciais 

barreiras no 

acesso

Base

Documentá-

rios
Infantil

Filmes e 

séries

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Conteúdo 

elevado poder 

de marca

Conteúdo de 

elevada 

substituibilidade

Conteúdo de 

elevado 

interesse



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv A Dreamia é a produtora dos canais Panda, 

Panda Biggs, Odisseia e Hollywood
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Dreamia
Chello 

Multicanal
Toda a oferta

Toda a oferta 

Toda a oferta 

s/ Panda Biggs

Toda a oferta 

s/ Panda Biggs

Toda a oferta

Televisão por subscriçãoDireitos dos filmes
Direitos de transmissão 

televisiva

S
u
b
sc

ri
to

r

Produção de 

conteúdos

Empacotamento 

de conteúdos

Agregação de 

conteúdos

1 2 3

Fornecer 

plataforma

Disponibilizar 

equipamento

Gerir relação 
com o 

consumidor

Distribuição conteúdos por televisão de 
subscrição

Distribuição de conteúdos em sinal aberto4

5Cadeia de 

valor

Produtores de TV 

com direitos de 

transmissão

Intermediário
Detentor de 

canais TV

Operadores de 

televisão por 

subscrição
Descrição

Toda a oferta 

s/ Panda Biggs

Chello MulticanalZON Multimédia

Dreamia

50% 50%

R
e
la

ç
õ
e
s 

e
n
tr

e
 

e
m

p
re

sa
s O Grupo ZON detém 50% da Dreamia, 

responsável pela produção de conteúdos, sendo 

a comercialização da responsabilidade da Chello 

Multicanal, detentora dos restantes 50%.

Conteúdo diverso – Pack de canais

Dreamia

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Operador

ZON TV Cabo

PT

AR Telecom

Cabovisão

Vodafone

Optimus



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Os operadores consideram diferentes graus 

de substituibilidade nos canais da produzidos 

pela Dreamia
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Substituibilidade do canal

1

2
2

1

N/A
Não

Sim, por um existente
Sim, por um novo

Sim, por um novo (esforço)

N/R

3

1
1
1

N/R
N/A
Não

Sim, por um novo
Sim, por um novo (esforço)

Sim, por um existente

1

5

N/R
N/A
Não

Sim, por um novo (esforço)

Sim, por um existente
Sim, por um novo

1
2

3

N/R
N/A
Não

Sim, por um novo (esforço)
Sim, por um novo

Sim, por um existente

O Canal Hollywood é considerado por 5 operadores como sendo

substituível, tanto por canais existentes, como por novos canais que

possam surgir, apesar de dois indicarem que seria necessário um

esforço económico muito elevado.

Apenas um operador considera o canal insubstituível.

Quanto ao canal Panda, 50% dos operadores considera o canal

insubstituível, sendo argumentado que apesar de existirem muitos

canais no mercado dirigidos ao target infantil, este canal continua a

ser a referência nacional, dada a força da sua marca. Um operador

considera o canal substituível por um já existente e dois por um

novo, embora um deles refira que seria necessário elevado esforço

económico.

A opinião dos operadores é quase unânime - com excepção de 1

operador - na avaliação do canal Panda Biggs como substituível por

um canal existente. Um operador considera que o canal seria

substituível por um canal novo, embora com esforço económico

elevado e potencialmente não rentável.

A substituibilidade do canal Odissea é possível a diferentes níveis,

sendo que 3 dos operadores consideram existir canais substitutos na

actual oferta nacional, enquanto que os restantes operadores

consideram que teria de ser criado um novo canal para garantir essa

substituibilidade, com um dos operadores a relevar o esforço

económico que seria necessário para o efectuar.

Em suma:
Tendo apenas em conta a temática, os operadores consideram que este pacote de canais poderia ser substituído com

facilidade; no entanto, referem também que a relevância das marcas e as fortes audiências limitam a substituibilidade, sendo

o Canal Panda o exemplo mais claro.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

# de operadores por resposta (n= 6)Legenda:

Nota: no Anexo II são apresentadas as questões endereçadas aos operadores.

Resumo das respostas ao inquérito realizado a todos os operadores 
(ver questionário no Anexo II)



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

As características dos canais produzidos pela 

Dreamia conferem poder negocial ao 

fornecedor, segundo os operadores
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N/R

Sim, por outro factor
Sim, pelas audiências ou pacote 3

Sim, por não concorrência

2
Sim, por exclusividade e marca 2

Poder negocial reduzido

N/A

Notas: a questão admitia múltiplas respostas; dados médios referentes aos 4 canais produzidos pela Dreamia.

Poder negocial

Na totalidade da oferta, os operadores consideram que o fornecedor exerce

um elevado poder negocial como resultado de audiências elevadas no

pacote de canais, da exclusividade dos conteúdos e das marcas associadas.

Por outro lado, 2 operadores consideram a existência de um poder negocial

reduzido.

Posicionamento do fornecedor Bundling

Em média, 40% dos operadores afirma que não existe

integração vertical no fornecimento do pack destes

conteúdos. No entanto, os restantes operadores acreditam

haver efeitos de integração vertical, sendo ainda que 1

destes indica existir abuso de poder em resultado da

mesma.

3 dos operadores afirmam que apenas podem adquirir os

canais em pacote. 3 operadores afirmam que o fornecedor

determina custos médios por subscritor decrescentes

derivados da aquisição em pacote, sendo que apenas um

deles considera que existe um diferencial desproporcional.

Nota: média das respostas referentes aos 4 canais produzidos pela Dreamia.
Nota: média das respostas referentes aos 3 canais produzidos pela Dreamia, excluindo Panda 

Biggs, lançado recentemente.

Descontos de quantidade

De entre os operadores, 2 dizem não serem aplicados descontos de

quantidade e 2 consideram que os descontos têm uma influência crítica que

impede margens positivas. Apenas 1 operador considera existir uma

influência reduzida/média sobre os seus resultados. 1 dos operadores não

respondeu a esta questão.

Nota: média das respostas referentes aos 3 canais produzidos pela Dreamia, excluindo Panda Biggs, lançado recentemente 

1
2

3

N/R
N/A

Sim, mas diferencial injusto
Sim, mas com valores razoáveis

Não, mas compra em pacote obrigatória
Não

1
2

0
1

2

N/R
Influência crítica (sem margem)

Influência elevada (menor margem)
Influência reduzida/média

Não são aplicados

N/A
Integração, com abuso de poder 1,0
Integração, sem abuso de poder 2,5

Não existe integração vertical 2,5

N/R

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

# de operadores por resposta (n= 6)Legenda:

Nota: no Anexo II são apresentadas as questões endereçadas aos operadores.

Resumo das respostas ao inquérito realizado a todos os operadores 
(ver questionário no Anexo II)



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Os operadores indicam que os canais 

produzidos pela Dreamia são de difícil 

substituição
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Conteúdo diverso – Pack de canais

Elevado poder 

negocial derivado 

das audiências, 

controlo de marcas 

dominantes e 

facilidade de 

acesso a conteúdos

Oferta 

diversificada, 

com canais 

líderes nas 

categorias em 

que se inserem e 

marcas fortes

Posicionamento de mercado

 Integração com a Dreamia a montante, produtora

dos respectivos conteúdos, sendo esta empresa

também participada pelo grupo de um operador de

pay-tv.

Relevância do canal

 Oferta variada de conteúdos de diferentes

categorias;

 Abrange canais líderes de audiências nas

categorias em que se inserem: Panda e Hollywood.

Substituibilidade

 Marcas dominantes no segmento filmes e infantil

(Hollywood, Panda);

 Existência de oferta de conteúdos substitutos em

FTA e em pay-tv, embora com menor poder de

marca e logo, menores audiências;

 A Chello Multicanal é o 2º fornecedor mais

relevante em termos de share global dos canais

que comercializa (após as canais SIC), no serviço

base de TV.

Integração 

vertical do

produtor de 

conteúdos

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

causas de barreiras
Realidade actual Potenciais impactos

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Competitividade do 

mercado

C
o
n
d
iç

õ
e
s 

d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Nota: Detalhe da análise de condições de acesso a conteúdos na página seguinte.

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Conteúdo diverso – Pack de canais

Os operadores indicam que os canais produzidos 

pela Dreamia são de difícil substituição
Detalhe
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Realidade actual:

Relevância do canal

 Os canais produzidos pela Dreamia apresentam níveis de audiências que os tornam

líderes nas categorias onde se inserem (ex.: Hollywood e Panda são 4º e 5º

classificados, respectivamente, no ranking de share de audiências de canais de pay-

tv).

Substituibilidade

 A valorização do conteúdo depende do tipo de canal:

► Panda e Panda Biggs: conteúdos valorizados pela natureza e qualidade dos

programas apresentados;

► Odisseia: conteúdos valorizados pela sua qualidade;

► Canal Hollywood: conteúdos de elevado interesse (títulos do cinema que

historicamente já se encontraram na categoria de blockbusters) e diferenciado

pelo timing e disponibilização de conteúdos face aos restantes canais da oferta

nacional.

 Transmissão de conteúdos cuja temática é substituível por conteúdos presentes em

canais genéricos (inclusivamente em FTA).

Posicionamento de mercado

 A Chello Multicanal é o 2º fornecedor mais relevante em termos de share global dos

canais que comercializa (após a SIC), no serviço base de pay-tv;

 A Dreamia (50% detida pela ZON Multimédia) é responsável pela produção dos canais

Hollywood, Odisseia, Panda e Panda Biggs;

 A Chello Multicanal (que detém 50% da Dreamia) realiza a agregação, empacotamento

e comercialização dos canais Hollywood, Odisseia, Panda e Panda Biggs.

Potenciais impactos:

Elevado poder negocial derivado das

audiências, controlo de marcas

dominantes e acesso a conteúdos

 A Chello Multicanal apresenta elevado

poder negocial devido à liderança dos

canais, produzidos pela Dreamia, nas

audiências das categorias onde se inserem,

tendo estes canais marcas relevantes para

os consumidores (nomeadamente Panda e

Hollywood);

 Segundo os operadores, a actual relação da

Dreamia com o grupo ZON pode transmitir

ao mercado insegurança e desconfiança

relativamente a um potencial conflito de

interesses, traduzido em influência sobre

as condições de acesso negociadas pela

Chello Multicanal, com outros operadores.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

O acesso à exploração do pacote está 

disponível a todos os operadores de mercado, 

segundo a informação disponibilizada
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Conteúdo diverso – Pack de canais

n.a.

Condições de exclusividade

 De acordo com a informação recolhida, o acesso

aos canais é facultado a todos os operadores de

televisão, excepto para o Panda Biggs, que apenas

se encontra disponível na ZON TV Cabo, na

Cabovisão e na Optimus.

 Alguns operadores indicaram não ter o canal na

sua grelha por opção ou por considerarem o preço

inicial excessivo face ao valor percebido e ao

reduzido tempo de mercado do canal.

Flexibilidade negocial

 Não foi recolhido registo objectivo de situações em

que exista inflexibilidade na negociação das

condições aplicáveis aos modelos de pricing

(excepto através de bundling). Contudo, segundo

alguns operadores, nas mais recentes

renegociações de contratos com a Chello

Multicanal, têm sido apresentadas condições

desenquadradas do real valor de mercado dos

conteúdos em negociação.

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

barreiras no acesso
Realidade actual Potenciais impactos

n.a.

n.a.n.a.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Competitividade do 

mercado
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Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado
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no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Alguns operadores referiram a existência de 

práticas de bundling
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Conteúdo diverso – Pack de canais

Condições de pricing grossista

 De acordo com a informação recolhida, o modelo

de pricing, que tem por base a aplicação de flat

fees para alguns operadores e um cálculo com base

em número de subscritores para outros, considera

descontos de quantidade por subscritor muito

relevantes nos flat fees aplicados. Outros

operadores referiram que o pricing de acesso ao

canal era excessivo (consultar ponto referente ao

bundling).

Bundling

 Segundo os operadores, a comercialização grossista

dos canais é feita em bundle, tendo sido recolhidos

alguns depoimentos da prática de preços excessivos

pelos canais individuais, face ao custo do bundle;

 Adicionalmente foram recolhidos depoimentos de

que apenas seria possível comprar a totalidade dos

canais, não existindo a opção de aquisição

individual (excepto Panda Biggs).

Alertas para potenciais

barreiras no acesso
Potenciais impactos

Pricing de canais

individuais 

potencialmente 

excessivo face ao 

valor do bundle

Compra agregada 

de canais 

obrigatória ou 

com valorização 

elevada

Realidade actual

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Racional de 

análise

Competitividade do 

mercado
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n
d
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e
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d
e
 a

c
e
ss

o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Possível peso 

artificial do efeito 

de escala

Eventual 

esmagamento de 

margem para 

operadores com 

bases de clientes 

mais pequenas

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Segundo os operadores, as condições de 

comercialização do pacote de canias produzido 

pela Dreamia não introduzem barreiras
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Conteúdo diverso – Pack de canais

Disponibilização de informação e controlo

comercial

 Segundo a informação disponibilizada pelos

operadores, o mercado não apresenta barreiras

decorrentes da disponibilização de informação

destes canais, já que, segundo a informação

disponibilizada, as obrigações existentes são apenas

ao nível da validação da utilização da imagem.Competitividade do 

mercado

C
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o

Poder negocial do 

fornecedor

Limitação no 

acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

barreiras no acesso
Realidade actual Potenciais impactos

n.a.n.a.

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado
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no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

O impacto das potenciais barreiras 

evidenciadas pelos operadores dá-se ao nível 

da rentabilidade do produto
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Conteúdo diverso – Pack de canais

Impacto para os operadores

 O acesso aos canais é facultado a todos os

operadores de televisão, excepto para o Panda

Biggs, que apenas se encontra disponível na ZON

TV Cabo, na Cabovisão e na Optimus. Os restantes

operadores optaram por não distribuir este canal,

segundo a informação disponibilizada;

 A comercialização grossista dos canais é feita em

bundle, e segundo a informação disponibilizada*, o

preço dos canais individuais é excessivo, face ao

seu custo em bundle, colocando em causa a

rentabilidade dos canais para os operadores.

Impacto para o cliente

 Presença do Panda, Odisseia e Hollywood em todos

os operadores;

 Presença do Panda Biggs apenas na ZON TV Cabo,

Optimus e Cabovisão;

 O preço retalhista destes canais está incluído no

preço base da oferta dos operadores de pay-tv.

Competitividade do 

mercado
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acesso

Pricing

grossista

Condições de 

comercialização

Racional de 

análise

Alertas para potenciais

efeitos no mercado
Realidade actual Potenciais impactos

n.a. n.a.

Compra agregada 

de canais 

obrigatória ou 

com valorização 

possivelmente 

excessiva

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Produto 

potencialmente

não rentável

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado

* Informação não quantitativa, pelo que não foi possível confirmar a forma de cálculo da rentabilidade destes canais (não premium)
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv As condições de pricing de acesso ao canal 

são diferenciadoras entre operadores
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Conteúdo diverso – Pack de canais

Competitividade 

do mercado

Disponibilidade 

do canal

Pricing grossista

Condições de 

retalho do canal

Potenciais impactos Alertas
Impacto no 

mercado nacional

Racional de 

análise

Operadores que não 

apresentam esta oferta

Produto 
potencialmente não 

rentável

Elevado poder negocial 

derivado das 

audiências, controlo de 

marcas dominantes e 

acesso a conteúdos

Pricing individual 

excessivo face ao seu 

valor em bundle

Análise às condições de acesso 

a conteúdos

Nível de impacto para operadores

ou cliente Nula Total

Legenda

Poder negocial do 

fornecedor

Oferta 
diversificada, 

canais líderes nas 
categorias onde se 

inserem

Disponibilização do 

conteúdo

Efeitos na 

comercialização do 

conteúdo

Integração vertical 
entre

um operador e o 
produtor de 
conteúdos

Compra agregada 
de canais 

obrigatória ou com 
valorização

individual  elevada

Eventual 

esmagamento de 

margens

Peso artificial do efeito 

de escala

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado

 Os canais produzidos pela Dreamia detêm

uma elevada capacidade negocial

decorrente das audiências e da marca dos

canais disponibilizados;

 A distribuição, através da Chello

Multicanal, é caracterizada pelas

condições de acesso semelhantes entre

operadores;

 Portugal Telecom, AR Telecom e

Vodafone não têm o Panda Biggs na sua

grelha, por opção própria, de acordo com

informação disponibilizada;

 As potenciais barreiras de acesso aos

canais produzidos pela Dreamia impactam

o mercado através do condicionamento

das condições de pricing grossista, quer

pela venda agregada destes canais

impedindo o acesso aos mesmos em

separado, quer pelos preços praticados,

que podem inviabilizar a rentabilidade

dos operadores (para estes canais).



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Em resumo: potenciais barreiras no acesso a 

conteúdos televisivos
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Análise às condições de acesso 

a conteúdos

A informação presente nesta página constitui um resumo das páginas anteriores e não deve ser analisada de forma independente

por não conter detalhe suficiente que clarifique as especificidades de cada caso

Resumo da informação disponibilizada nas entrevistas aos players do mercado

Prática actual

Prática num passado recente

Não exaustivoPotenciais barreiras

Preço mais elevado

Falta de opção entre operadores

Produto possivelmente não rentável

Competitividade do mercado

Poder negocial do fornecedor

Limitação no acesso ao canal por operadores

Condições comerciais grossistas

Audiências

Marca

Acesso exclusivo a direitos

Exclusividade a um operador

Possível peso artificial do efeito escala

Pricing individual excessivo face ao seu valor em 

bundle

Eventual assimetria de condições promocionais

Possíveis questões de confidencialidade

Efeito no 

consumidor

Efeito no 

operador

Limitação na distribuição

Custos de segurança iguais entre plataformas

1

5

2

3

Condições de retalho do canal4

(Disney
Cinemagic)

(informação 
contraditória)*

* Diferentes condições contratuais
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Em resumo: potenciais barreiras no acesso a 

conteúdos televisivos

 Todos os canais analisados junto dos operadores, à excepção do TVI24, apresentam hoje indícios da existência de potenciais

barreiras no acesso a conteúdos televisivos;

 O poder negocial de alguns fornecedores de conteúdos foi apontado pelos operadores como uma potencial barreira nas

negociações, originada por motivos diversos como a integração vertical, o acesso exclusivo a direitos ou o poder da marca

associada ao conteúdo (aplicável à Sport TV, Benfica TV, TV Cine, TVI, canais Disney, Panda, Panda Biggs, Hollywood e Odisseia);

 De acordo com informação disponibilizada pelos operadores, existe actualmente limitação na distribuição de um canal, podendo

impactar na escolha dos consumidores no momento de selecção do operador (Benfica TV);

 O modelo de pricing grossista dos canais analisados é uma das potenciais barreiras que é apontada transversalmente pelos

operadores consultados, como sendo financeiramente demasiado agressiva para os operadores de pequena e média dimensão

(aplicável à Sport TV, Benfica TV, TV Cine, TVI, canais Disney, Panda, Panda Biggs, Hollywood e Odisseia);

 O modelo de pricing grossista praticado origina, em alguns casos, fortes impactos na margem dos operadores, coexistindo em

alguns casos ofertas a clientes finais, a preços inferiores ao preço grossista praticado (aplicável à Sport TV, TV Cine, Disney

Cinemagic, Panda, Panda Biggs, Hollywood e Odisseia);

 A obrigatoriedade contratual de validação prévia das campanhas, com alguma antecedência, pode implicar possíveis questões de

confidencialidade comercial e desconforto por parte dos operadores (aplicável à Sport TV);

 Ao nível do consumidor final, estas possíveis barreiras no acesso a conteúdos podem condicionar a fixação de preços mais

elevados (TV Cine e Sport TV) ou, com a exclusividade e limitação na distribuição de determinados canais, pode condicionar os

consumidores finais aquando da escolha do operador de pay-tv (aplicável ao Benfica TV); e

 Dados os impactos que estas potenciais barreiras podem ter no funcionamento do mercado e bem estar do consumidor final,

sugerimos que as mesmas sejam detalhadas e confirmadas pela Autoridade da Concorrência e, caso aplicável, sejam

implementados os remédios adequados.
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05. Caracterização e análise do modelo 

regulatório



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

O quadro legislativo nacional visa regular 

tanto a distribuição como a produção de 

conteúdos

No âmbito do mercado das comunicações, o quadro legislativo tem como principal objectivo regular a actividade de televisão

por subscrição e o acesso a conteúdos, garantindo que controla a produção (teor) e a distribuição dos conteúdos TV em

Portugal.
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Matérias reguladas Legislação

1 A Lei da Televisão será objecto de alterações a curto prazo no âmbito da transposição da Directiva n.º 2007/65/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Dezembro (Directiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual). As principais 

alterações previstas pretendem modernizar a lei face ao desenvolvimento das novas plataformas de distribuição e ao 

surgimento de novos serviços e hábitos de consumo audiovisuais, com destaque para os serviços audiovisuais a pedido 

prestados em ambiente não-linear. A Proposta de Lei n.º 29/XI já foi aprovada na generalidade pela Assembleia da República.

Distribuição de 

conteúdos televisivos

 Lei das comunicações electrónicas, também conhecida como Regicom (Lei

n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro);

 Regime jurídico do comércio electrónico (Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de

Janeiro).

Produção/ teor dos 

conteúdos televisivos

 Lei da Televisão (Lei n.º 27/2007, de 30 de Julho)1;

 Estatutos da ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social (Lei n. º

53/2005 de 8 de Novembro);

 Direitos de autor e direitos conexos.

Concorrência

 Lei da Concorrência, regime jurídico transversal a todas as actividades

económicas, inclui o mercado de pay-tv e, sobretudo, o acesso a conteúdos

subscription drivers, cuja natureza é essencialmente económica (Lei n.º

18/2003, de 11 de Junho).
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Funcionamento das 

comunicações 

electrónicas da União 

Europeia

 Tratado da União Europeia;

 Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;

 Directivas do “Pacote Telecom”, que deverão ser transpostas para o

ordenamento jurídico português até Junho de 2011.C
o
n
te

ú
d
o

L
e
g
is

la
ç
ã
o
 

In
te

rn
a
c
io

n
a
l

Caracterização e análise do 

modelo regulatório
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv O modelo legislativo e regulatório do mercado 

de pay-tv é composto por diversas entidades …

O mercado de pay-tv de acesso a conteúdos televisivos português é caracterizado pela diversidade de entidades públicas com

poderes directos ou indirectos sobre a regulação, como é ilustrado no seguinte esquema:
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ANACOM

Entidade 

Reguladora para a 

Comunicação Social 

Autoridade da 

Concorrência

Comissão Europeia 

Sociedade de 

direitos colectivos

Governo e 

Assembleia da 

República

Legislador

Media Telecomunicações

Regulador

Media Telecomunicações

1 2
Legenda

Entidade nacional

Entidade internacional

Participação transversal no âmbito da 
regulação da concorrência

Funções

Caracterização e análise do 

modelo regulatório

http://www.portugal.gov.pt/pt/GC18
http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryName=CATEGORY_ROOT&languageId=0
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv A ERC foca a sua intervenção na componente 

de produção e teor dos conteúdos
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Ficha técnica

Produção Distribuição ConcorrênciaÂmbito de actuação

Nacionalidade Nacional Internacional

A ERC é uma entidade reguladora sectorial e tem como principal missão a regulação e 

supervisão dos meios de comunicação social em Portugal, incluindo a actividade de pay-tv

pois incide sobretudo na componente de produção e teor dos conteúdos. 

 Atribuir licenciamento e autorizações para a distribuição de conteúdos TV;

 Especificar os canais que devem ser objecto de obrigações de must-carry por parte dos 

operadores de pay-tv. Porém, a ERC nunca especificou os canais com esse estatuto;

 Determinar, ao abrigo do art. 25º, nº 5, da Lei da Televisão, uma remuneração adequada 

como contrapartida das obrigações de entrega de canais must-carry aos operadores de 

pay-tv. Todavia, como a ERC não especificou os canais must-carry, nunca houve 

necessidade de os reguladores estruturarem e aplicarem um modelo de pricing; os canais 

FTA (RTP, SIC e TVI) são actualmente distribuídos pelas plataformas de pay-tv numa base 

puramente contratual e voluntária;

 Arbitrar litígios referentes aos acesso a direitos televisivos exclusivos para a transmissão 

de acontecimentos de interesse generalizado do público;

 Suspender a (re)transmissão de canais em caso de violação legal;

 Coordenar com a AdC, a aplicação da lei da concorrência no sector dos meios de 

comunicação social, nomeadamente a nível da determinação dos mercados relevantes.

Principais competências

Descrição da actividade

Caracterização e análise do 

modelo regulatório



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

A ANACOM intervêm no sector das 

comunicações nas áreas de distribuição de 

conteúdos
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A actuação reguladora da ANACOM incide primariamente sobre o suporte/transporte dos 

conteúdos, garantindo o acesso dos operadores de comunicações às redes, em condições de 

transparência e igualdade, promovendo a competitividade e o desenvolvimento nos 

mercados das comunicações zelando pela correcta utilização dos recursos espectrais.

Descrição da actividade

 Definir e analisar os mercados relevantes, declarar as empresas com poder de mercado 

significativo e impor obrigações regulatórias;

 Emitir a declaração confirmativa da entrega de comunicação de início de actividade por 

parte de empresas de redes e serviços de comunicações electrónicas;

 Impor aos operadores de redes de comunicações electrónicas a obrigação de must-carry

dos canais de televisão especificados pela ERC; 

 Determinar, ao abrigo art. 43º, nº 3, do Regicom, uma remuneração adequada como 

contrapartida da obrigação de transporte dos canais must-carry. No entanto, dado que a 

ERC nunca especificou os canais must-carry, nunca houve necessidade de os reguladores 

estruturarem e aplicarem um modelo de pricing;

 Supervisionar as matérias reguladas no Regime Jurídico do Comércio Electrónico;

 Coordenar com a AdC, assegurar a inexistência de distorções ou entraves à concorrência e 

a aplicação da lei da concorrência no sector das comunicações electrónicas.

Principais competências

Ficha técnica

Produção Distribuição Concorrência

Nacional Internacional

Âmbito de actuação

Nacionalidade

Caracterização e análise do 

modelo regulatório

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryName=CATEGORY_ROOT&languageId=0
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv A AdC foca a sua actividade na análise e 

regulação da concorrência de mercado
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A Autoridade da Concorrência tem como principal missão assegurar a aplicação das regras de

concorrência (em todos os sectores) em Portugal, tendo em vista o funcionamento eficiente

dos mercados, a repartição eficaz dos recursos e o interesse dos consumidores. Caberá à

AdC analisar a importância e a forma de utilização dos conteúdos, tendo em conta a

detecção e prevenção de distorções ilícitas nos mercados.

Descrição da actividade

 Ordenar aos infractores a adopção de providências indispensáveis à cessação de práticas

restritivas e/ou dos seus efeitos de forma a promover o restabelecimento de uma

concorrência efectiva;

 Impor o cumprimento de condições para a celebração de determinadas operações que,

pela sua natureza, possam criar ou reforçar posições dominantes das quais possam

resultar entraves significativos à concorrência;

 A AdC articula-se com as autoridades reguladoras sectoriais na implementação do regime

jurídico da concorrência, nomeadamente o nível de definição dos mercados relevantes.

Principais competências

Ficha técnica

Produção Distribuição Concorrência

Nacional Internacional

Âmbito de actuação

Nacionalidade

Caracterização e análise do 

modelo regulatório
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv A CE intervém no mercado nacional no que 

respeita à distribuição e concorrência
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A Comissão Europeia promove o interesse geral da União Europeia, cabendo-lhe,

designadamente, supervisionar a correcta aplicação dos Tratados e do direito europeu

(designadamente directivas, regulamentos, decisões), do orçamento e dos programas e

políticas adoptados pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia.

Descrição da actividade

 Zelar pelo respeito das regras de concorrência consagradas nos tratados e no direito

europeu - Direcção-Geral da Concorrência (DG COMP);

 Definir e implementar o quadro regulatório apto a favorecer o desenvolvimento

tecnológico das comunicações e dos audiovisuais, de forma a fomentar o crescimento da

sociedade de informação e das indústrias de conteúdos num quadro de diversidade

cultural europeia - Direcção-Geral da Sociedade da Informação e Media (DG INFSO);

 Assegurar a criação e crescimento do mercado único europeu através da remoção de

obstáculos injustificados ao comércio - Direcção-Geral do Mercado Interno e dos Serviços

(DG MARKT).

Principais competências

Ficha técnica

Produção Distribuição Concorrência

Nacional Internacional

Âmbito de actuação

Nacionalidade

Caracterização e análise do 

modelo regulatório
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

As sociedades de direitos colectivos apoiam 

na obtenção de autorizações de titulares de 

direitos dos conteúdos 
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ANACOM
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AdC

Comissão 

Europeia
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e
rs

a
is

Sociedade de direitos colectivos

O
u
tr

o
s

As sociedades de direitos de autores são entidades de natureza privada que condicionam

economicamente os operadores de telecomunicações, por garantirem a remuneração e

obtenção das necessárias autorizações dos titulares de direitos dos conteúdos de televisão a

serem transmitidos.

Descrição da actividade

 Autorizar ou proibir a retransmissão por cabo;

 Autorizar a disposição ao público de obras com direitos conexos referentes a prestações

de artistas ou executantes, por forma a que sejam acessíveis a qualquer pessoa, a partir

do local e no momento por ela escolhido.

 A Sociedade Portuguesa de Autores gere os direitos de autor de autores de todas as

disciplinas literárias e artísticas em Portugal (e de congéneres estrangeiras);

 A Gedipe gere os direitos de autor e direitos conexos referentes aos conteúdos

audiovisuais produzidos e editados pelos produtores, autores e editores seus

representados;

 A GDA gere os direitos conexos dos artistas intérpretes ou executantes seus representados

relativos a interpretações fixadas em suporte áudio e/ou audiovisual;

 A AUDIGEST gere os direitos conexos dos produtores fonográficos.

Principais competências

Ficha técnica

Produção Distribuição Concorrência

Nacional Internacional

Âmbito de actuação

Nacionalidade
S
o
c
ie

d
a
d
e
s 

d
e
 

a
u
to

re
s 

e
m

 P
o
rt

u
g
a
l
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A diversidade de entidades do modelo 

regulatório podem conduzir à sobreposição, 

criando uma rede legislativa complexa…
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Nível de participação

no mercado TV
Menor Maior

Legenda

Mercado regulado

Produção/ teor Distribuição
Concorrência

Conteúdos

Área regulada

ANACOM

Entidade 

Reguladora para 

a Comunicação 

Social

P
o
d
e
re

s 
se

c
to

ri
a
is

Autoridade da 

Concorrência

Comissão 

Europeia

P
o
d
e
re

s 
tr

a
n
sv

e
rs

a
is

Sociedade de 

direitos 

colectivosO
u
tr

o
s

 Analisa e controla os conteúdos dos
broadcasters presentes no mercado;

 Assegura a igualdade na distribuição e
acesso a conteúdos;

Media Media

Telcos

 Garante o acesso a conteúdos TV em
condições de igualdade/transparência
para todos os operadores;

 Promove a competitividade e o
desenvolvimento dos mercados das
comunicações;

Telcos

Transversal a 

todos os 

mercados

 Assegura a aplicação das regras de
concorrência do mercado tendo em
vista o funcionamento eficiente dos
mercados, a repartição eficaz dos
recursos e o interesse dos
consumidores;

Transversal a 

todos os 

mercados

 Promove o interesse geral da União
Europeia, através da supervisão da
correcta aplicação dos tratados e do
direito europeu;

Transversal a 

todos os 

mercados

Telcos

 Sociedades responsáveis pela gestão
de direitos de autores e de direitos de
(re)transmissão de conteúdos por
parte dos operadores de pay-tv.

Media

Competências

Media

Caracterização e análise do 

modelo regulatório
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv …o que pode gerar pontos de interacção e de 

actuação simultâneos

 A AdC tem como objectivo assegurar o funcionamento dos mercados de acordo com a Lei da Concorrência. Detém poderes

para:

► Intervir primeiramente nos mercados identificando infractores das leis de mercado e punições; bem como

► Regular as operações que possam desequilibrar ou criar entraves à livre concorrência.

 No mercado de acesso a conteúdos televisivos, a AdC articula-se com as autoridades reguladoras sectoriais na

implementação do regime jurídico da concorrência, contudo as fronteiras do seu envolvimento nem sempre são

perfeitamente claras, como ilustrado:
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ANACOM ERC

AdC Aplicação da lei da concorrência em casos

que envolvam o mercado de produção de

conteúdos. Neste sentido, a coordenação

entre a ERC e a AdC tem como primeiro

objectivo a determinação dos mercados

relevantes no sector da comunicação social.

A ERC é responsável pela

especificação dos canais must-

carry.

Por sua vez, a ANACOM é

responsável pela regulação da

distribuição dos canais must-

carry pelos operadores de pay-tv

nacionais.

Aplicação da lei da concorrência em casos

que envolvam o sector das comunicações

electrónicas. Desta forma, a coordenação

entre a AdC e a ANACOM pretende impedir

a existência de distorções ou entraves à

concorrência deste mercado.

Legenda

Telecomunicações

Media

Transversal

Mercados âmbito:

CE

A CE é a responsável última pelo

cumprimento das regras da

concorrência (DG COMP) e do

quadro regulatório dos Media e das

Telecomunicações (DG INFSO),

supervisionando as entidades

reguladoras dos países da União

Europeia.

1

2

4

43

3

2

1

Caracterização e análise do 

modelo regulatório
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no mercado de pay-tv

Da mesma forma, no Reino Unido, o modelo 

legislativo e regulatório dos conteúdos TV é 

composto por diversas entidades públicas
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Legislador Regulador
Concorrência 

de mercado

1 2 3

Legenda

Entidade nacional

Entidade internacional

Participante nacional/internacional

Parliament

Ofcom

Office of Fair 

Trading

Competition 

Commission

 Regular os sectores de TV e rádio, telcos, e o espectro

radioeléctrico;

 Aconselhar e determinar os aspectos técnicos da

regulação, implementar e controlar;

 Regular a competitividade nos mercados de broadcast

e media.

 Investigar se a conduta dos operadores é

potencialmente criminosa, clandestina e/ou se tem

efeitos na competição para além dos sectores do

domínio da Ofcom;

 Quando apropriado, os seus estudos podem levar a

investigações por parte da Competition Commission.

 Conduzir inquéritos profundos sobre fusões, mercados

e regulação presente nas indústrias de mercado mais

importantes.

 Examinar e promover o trabalho do Governo;

 Debater e aprovar todas as leis;

 Analisar e validar o aumento de impostos.

ANACOM

ERC

ANACOM

ERC

AdC

AdC

Governo e 

A. R.

Caracterização e análise do 

modelo regulatório
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Encontra-se em discussão a alteração do modelo 

regulatório espanhol no sentido da concentração 

de poderes regulatórios numa única entidade
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Legislador Regulador
Concorrência 

de mercado

1 2 3

Legenda

Entidade nacional

Entidade internacional

Participante nacional/internacional

Caracterização e análise do 

modelo regulatório

Consejo del 

Mercado 

Audiovisual y de las 

Telecomunicacio-

nes (CEMA)

 Examinar e promover o trabalho do Governo;

 Debater e aprovar todas as leis;

 Analisar e validar o aumento de impostos.
Congreso de los

diputados

Comissión del

Mercado de 

Telecomunicaciones

Consejo Estatal 

de Medios

Audiovisuales

Comisión nacional 

de la 

competencia

Governo e 

A. R.

 Regular os mercados de comunicações electrónicas;

 Garantir o cumprimento das obrigações específicas

enquanto operadores no mercado das

telecomunicações e promover a concorrência nos

mercados dos serviços audiovisuais. ANACOM ANACOM

 Analisa e controla o exercício livre de comunicação

audiovisual em rádio, televisão e serviços relacionados

e interactivos1; e

 Assegura a igualdade, a transparência e o pluralismo

no domínio da comunicação audiovisual.

1 Conforme previsto na Lei do Audiovisual.

 Conduzir inquéritos profundos sobre fusões, mercados

e regulação presente nas indústrias de mercado mais

importantes.
AdC

ERC ERC

 Regular os sectores de telecomunicações e audiovisual

(incluindo todos os meios de distribuição de conteúdos

como TV, internet, telemóveis, entre outros);

 Regular a competitividade nos mercados de broadcast

e media. “ANACOM + ERC”

Nova entidade

Concentração de 

poderes 

regulatórios do 

sector de 

telecomunicações 

com o sector 

audiovisual*

New

* Cenário actualmente em discussão.

Fonte: Agrupación de Telespectadores y radioyentes (ATR).
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 Intervenção é vista como indispensável para

atingir resultados aceitáveis;

 Regulação contínua.

Acção

Aplicabilidade

 Prevenção das situações de poder de

mercado significativo que venham a criar

distorções ou entraves à concorrência.

 Em mercados com funcionamento livre e uma

intervenção ex-post em que não seja garantida

a existência de condições concorrenciais.

 Controlo comportamental das empresas a

posteriori.

 Aplicação de normas que proíbem condutas

lesivas da concorrência, em mercados que

não apresentam falhas estruturais relevantes.

Intervenção ex-ante

Em Portugal, a regulação de matérias de 

concorrência no mercado de conteúdos é 

tipicamente uma intervenção ex-post
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Intervenção ex-post

 Intervenção necessária apenas quando a

concorrência for restringida;

 Soluções pontuais de reposição da

normalidade.

 Temporária (até reposição da normalidade)

ou permanente (em mercados regulados);

 Pró-activa.

 Sobretudo reactiva (ex.: decorrente de

queixas ou denúncias).

Filosofia de 

intervenção

Tipo de 

iniciativa

Entidades e tipo 
de intervenção 
em Portugal no 

âmbito do 
mercado de 
conteúdos

P

X

X

Caracterização e análise do 

modelo regulatório

P

X

P

Exclusivamente sobre matérias associadas 

ao teor de conteúdos

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryName=CATEGORY_ROOT&languageId=0
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Em resumo: o actual modelo regulatório 

Português apresenta algumas limitações
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Modelo regulatório em Portugal
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) Produção de 

conteúdos

Distribuição 

de conteúdos

Caracterização e análise do 

modelo regulatório

Interacção
Legenda

Órgão regulatório

Algumas limitações apontadas ao modelo regulatório Português:

 Possível sobreposição de funções de regulação e análise da

concorrência do mercado de acesso a conteúdos televisivos;

 Falta de actuação preventiva de matérias de análise da

concorrência de mercado;

 Articulação ad hoc da AdC com as autoridades reguladoras

sectoriais na implementação do regime jurídico da

concorrência; e

 Inexistência de um regulador único para o mercado de acesso

a conteúdos televisivos.
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06. Recomendações

Remédios para potenciais barreiras no acesso a conteúdosI
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

A abordagem utilizada nas recomendações 

pressupõe uma intervenção minimizadora do 

impacto no mercado 

 A secção que se segue foca-se nos remédios que permitem ultrapassar as potenciais barreiras apresentadas no capítulo

“04. Análise às condições de acesso a conteúdos”;

 A definição dos remédios foi balizada pelo entendimento de que estes deveriam minimizar o impacto causado no

mercado;

 Deste modo, foram definidos remédios para cada uma das potenciais barreiras, segundo a teoria regulatória relevante e

as práticas internacionais observadas1;

 Apesar da separação funcional vertical ser um dos remédios possíveis e já hoje disponíveis para intervenção no mercado,

consideramos que, numa primeira fase, a opção deverá passar pela aplicação de outros possíveis remédios, de actuação

mais dirigida e potencialmente com menos impacto no mercado, já que:

► A separação funcional vertical implica, para além de dificuldades associadas à sua implementação, um elevado

impacto no mercado em termos económicos, incluindo a necessidade de garantir a sustentabilidade da nova

entidade;

► Este remédio, só por si, não garante a resolução das potenciais barreiras apresentadas, podendo até ter um efeito

final negativo nos custos de acesso dos clientes finais aos conteúdos.
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Recomendações

1 No Anexo V são apresentados exemplos de decisões nacionais e internacionais no âmbito da concorrência no 

mercado de acesso a conteúdos. 
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Remédios para as potenciais causas de barreiras 

no acesso a conteúdos de televisão: poder 

negocial
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P
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Poder negocial do 

fornecedor

Marca

Acesso exclusivo a 

direitos

Remédios possíveis

Factor que confere poder negocial mas que não é passível de

ser remediado na origem.

O acesso exclusivo a direitos de transmissão televisiva

poderá ser remediado através da:

 Limitação do âmbito temporal dos contratos de

exclusividade no acesso a direitos: o estabelecimento

de períodos temporais reduzidos de detenção de

direitos exclusivos de transmissão de conteúdos

permitirá reduzir a restrições de acesso, estimulando a

entrada de novos players; por exemplo: limitação de

um máximo de 2 a 3 anos nos contratos de direitos

desportivos;

 Limitar o âmbito material dos direitos de

exclusividade: criação de procedimentos de acesso a

direitos de transmissão justos e transparentes e

obrigatoriedade de venda a mais do que uma entidade

(divisão em pacotes), assegurando a inexistência de

titulares únicos.

Factores a considerar

Garantir o alinhamento 

das datas de término dos 

contratos para criar 

janelas de negociação 

com valor.

Garantir maximização do 

valor dos direitos para o 

detentor dos mesmos.

Nada a assinalar.

1

1.1

1.2

Audiências1.3
Factor que confere poder negocial mas que não é passível de

ser remediado na origem.

Fonte: ICT regulation toolkit; Análise Maksen.

Recomendações

Nada a assinalar.
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Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Remédios para as potenciais barreiras no acesso 

a conteúdos de televisão: limitação no acesso
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Limitação no acesso ao 

canal por operadores
2

A limitação no acesso ao canal por operadores poderá ser

remediada, em casos onde o conteúdo seja considerado

essencial, através da imposição regulatória do tipo must-

offer (ex-ante resale obligations);

Assim, são definidos os conteúdos/canais cuja revenda é

obrigatória, minimizando o efeito do poder negocial do

fornecedor e garantindo condições de acesso a todos os

players do mercado. Tipicamente estas medidas estão

associadas com o estabelecimento de um modelo de pricing

regulado.

Existem alguns exemplos de aplicação deste remédios,

nomeadamente pela entidade reguladora britânica (Ofcom)

relativamente aos canais essenciais premium desportivos,

aos quais foi imposta uma wholesale must-offer sobre o

operador dominante Sky1, nos termos da licença dos seus

canais Sky Sports 1, Sky Sports 2, Sky Sports HD e Sky Sports

2 HD.

Também no caso Newscorp/Telepiù, a Comissão Europeia 

pronunciou-se no sentido de proibir a exclusividade da 

distribuição de conteúdos numa mesma plataforma por uma 

única entidade.

Entre outros casos de imposições de obrigações do tipo must

–offer como no caso SFR e Tele 2.

Esta abordagem é também aplicada nos Estados Unidos, ao

abrigo da Telecommunications Act 1996 (ex-ante resale

obligations).

Exclusividade a 

um operador

Limitação 

na distribuição
2.2

Necessário garantir que 

o modelo remuneratório 

é adequado.

Remédios possíveis Factores a considerar

2.1

P
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n
c
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 c

a
u
sa

s
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Imposição regulamentar do tipo retail-minus para 

operadores verticalmente integrados.

Esta abordagem permite a fixação dos preços grossistas de 

acesso a conteúdos, tendo em conta os preços de retalho.

Necessidade de desenvolver 

modelos de validação dos 

preços de retalho.

Necessidade de desenvolver 

modelo para situações de 

bundles.

Mínimos 

garantidos

Estabelecer mínimos garantidos ou flat fees justos (fair 

price floors) que garantam que o preço grossista deve 

permitir uma margem positiva para o operador. 

Necessário garantir 

acordo na definição de 

operador eficiente.

Remédios para as potenciais barreiras no acesso 

a conteúdos de televisão: pricing grossista
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Pricing grossista

Fonte: ICT regulation toolkit; Análise Maksen.

Recomendações

3

Remédios possíveis Factores a considerar

Peso artificial do

efeito de escala
3.1

P
o
te

n
c
ia

is
 c

a
u
sa

s

A definição destes preços pode ser efectuada tendo em

conta os seguintes racionais:

 O preço de retalho não deve ser inferior ao preço

grossista mais o custo incremental das funções de um

operador eficiente;

 O preço de retalho não deve ser inferior ao preço

grossista, somando os custos directos incrementais das

funções da empresa verticalmente integrada, acrescida

da diferença entre os custo directos decorrentes da

utilização própria do conteúdo ou canal e os seus

custos directos enquanto fornecedor;

 O preço de retalho deve ser inferior ao custo directo

incremental da empresa verticalmente integrada por

fornecer o conteúdo ou canal, com a margem de lucro

que poderia ganhar com a venda deste conteúdo/canal

aos seus concorrentes.

Flat fees
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Descontos de 

quantidade

Inflação da 
atractividade de 

bundles

Imposição regulamentar do tipo retail-minus para 

operadores verticalmente integrados (dificuldade de 

aplicação para canais do pacote base, sem preço de retalho 

individual).

Esta abordagem permite a fixação dos preços grossistas de

acesso a conteúdos, tendo em conta os preços retalhistas.

Necessidade de 

desenvolver modelos de 

validação dos preços de 

retalho.

Regular a tabela de descontos do conteúdo e aplicar a 

mesma transversalmente a todos os operadores, definindo 

escalões que obedeçam a critérios economicamente 

proporcionais, garantindo critérios de justiça face à 

dimensão dos operadores que assegurem a inexistência de 

barreiras à entrada e à livre concorrência de mercado;

A tabela de descontos deverá ser aplicada transversalmente 

a todos os operadores e regulada pela entidade competente 

pela concorrência de mercado.

3.2

Necessário garantir que 

os patamares 

estabelecidos na tabela 

são justos face às 

escalas dos vários 

operadores.

Remédios para as potenciais barreiras no acesso 

a conteúdos de televisão: pricing grossista
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Pricing grossista

Fonte: ICT regulation toolkit; Análise Maksen.

Recomendações

3

Remédios possíveis Factores a considerar

Peso artificial do

efeito de escala
3.1

P
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n
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a
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Estudo do acesso a conteúdos 
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Remédios possíveis Factores a considerar

Remédios para as potenciais barreiras no 

acesso a conteúdos de televisão: 

condições de retalho do canal
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Necessidade de garantir 

comparabilidade entre 

as diversas campanhas a 

analisar.

Assegurar cumprimento 

dos timings de 

aprovação definidos.

Fonte: ICT regulation toolkit; Análise Maksen.

Recomendações

Condições de retalho 

do canal

Condições distintas 
de autorização a 

promoções

Fragilidade da 

confidencialidade

Caso surjam situações excepcionais deverão ser aplicados

os seguintes remédios:

Publicação das decisões tomadas e imposição regulamentar

no sentido de garantir a coerência das mesmas.

Definição de procedimentos e regras que definam à partida

o tipo de campanhas e promoções que podem ser realizadas

sem consulta do fornecedor de conteúdos. Outras

campanhas fora das regras previamente definidas teriam que

ser âmbito de procedimentos contratualizados (ex.:

validação prévia do fornecedor).

Imposição de uma janela temporal reduzida para decisão

sobre os pedidos de aprovação a campanhas.

4

4.2

4.1

Necessidade de garantir 

que o modelo é 

estabelecido de forma 

idónea e garante alguma 

flexibilidade comercial.

Remédios a priori/ standard:

Definição de critérios contratuais transversais e objectivos

que regulem a utilização ou a divulgação da informação

comercial sensível ou de negócio e que permitam

estabelecer as condições de retalho do conteúdo/canal,

suficientemente flexíveis para permitir actuação comercial

aos operadores sem lesar o interesse de protecção da marca

do produtor/empacotador.

P
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n
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a
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s
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Em resumo: com a actual legislação, a Autoridade da 

Concorrência tem os poderes necessários para aplicar

os remédios indicados através de processos antitrust
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Remédios possíveis

Fonte: ICT regulation toolkit; Análise Maksen.

Recomendações
1
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Marca

Acesso exclusivo a 

direitos

Audiências

Exclusividade a 

um operador

Limitação 

na distribuição

Peso artificial do

efeito de escala

Mínimos garantidos

Descontos de 

quantidade

Inflação da 

atractividade de bundles

Condições distintas de 

autorização a promoções

Fragilidade da 

confidencialidade

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

Factor que não é passível de remédio.

Factor que não é passível de remédio.

Limitação do âmbito temporal.

Limitação do âmbito material.

Imposição regulatória do tipo must-offer, 

através da definição dos conteúdos/canais cuja 

revenda deva ser obrigatória pelos mesmos 

serem considerados essenciais.

Imposição regulamentar do tipo retail-minus.

Estabelecer mínimos garantidos justos (fair 

price floors).

Regular a tabela de descontos do conteúdo e 

aplicar a mesma transversalmente.

Imposição regulamentar do tipo retail-minus.

A priori: estabelecimento de critérios 

contratuais transversais.

Excepções: Publicação de decisões e/ou 

definição de procedimentos que regulem a 

utilização/divulgação da informação sensível.

A AdC tem actualmente poderes para

intervir directamente no mercado, no

sentido de aplicar os remédios

apresentados.

Adicionalmente, e de acordo com o

modelo regulatório actual, a AdC será a

entidade melhor posicionada para validar

a existência das potenciais barreiras

apontadas e validar se os seus efeitos

distorcem a concorrência do mercado.

Possibilidades de intervenção

Flat fees Estabelecer flat fees justos.



© Maksen 2010 185

06. Recomendações

Potenciais cenários de modelos regulatóriosII



Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

As mudanças no mercado de comunicações 

conduzem a uma inevitável evolução do 

modelo regulatório deste sector

 Os mercados de conteúdos e das comunicações estão cada vez mais próximos, sendo cada vez mais ténues não só as

fronteiras entre estes negócios, como as próprias fronteiras entre os players tradicionais de cada mercado, com o

desenvolvimento de relações comerciais muito relevantes que chegam, em alguns casos, à integração vertical de vários elos

da cadeia de valor;

 O principal driver de crescimento dos operadores de comunicações, nos últimos anos, tem sido a oferta - de forma isolada

ou em bundles - de serviços de pay-tv; o serviço de TV constitui também o principal diferenciador das ofertas dos

operadores, pelas funcionalidades dos serviços e pelos conteúdos disponibilizados;

 Associado à crescente importância do serviço TV, assume também uma relevância cada vez maior o acesso aos conteúdos

capazes de constituir diferenciadores que permitam a captação e fidelização de clientes;

 As mudanças que se têm vindo a fazer sentir, com uma aproximação crescente do mercado de comunicações electrónicas

com o mercado de acesso a conteúdos, conduzem a uma inevitável evolução do modelo regulatório deste sector no sentido

de existir também uma visão integrada da regulação das duas temáticas;

 De facto, o modelo de regulação do sector das comunicações tem vindo a evoluir, de um modelo centrado maioritariamente

na garantia de condições concorrenciais não discriminatórias no acesso à infra-estrutura, para um modelo gradualmente

mais focado nos serviços suportados pelas diferentes plataformas;

 O actual modelo regulatório do mercado das comunicações já estabeleceu um conjunto de mecanismos que permitem

endereçar as principais questões de concorrência a nível da infra-estrutura enquanto que, ao nível dos conteúdos, o teor dos

mesmos constitui ainda o principal foco da regulação, assegurando a pluralidade democrática e a universalidade de acesso à

informação;

 A expectativa dos players do mercado das comunicações, ao nível da regulação dos media, passa pela criação de um level

playing field, ou seja, um modelo de regulação focado na prevenção/correcção de desequilíbrios estruturais no acesso aos

conteúdos em condições de sã concorrência;

 Esta necessidade já teve resposta, por exemplo, no Reino Unido onde a regulação sectorial do mercado das comunicações

electrónicas abrange também os mercados de pay-tv nomeadamente no que respeita ao acesso aos conteúdos, com

resultados considerados como positivos.
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Recomendações
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Uma alteração ao modelo regulatório actual 

permitiria lidar de forma mais eficaz com a 

natural evolução do mercado

 Com base na informação disponibilizada foi definido um conjunto de potenciais barreiras no acesso a conteúdos, com

reflexos no mercado ao nível de consumidores e operadores:

 A análise ao modelo regulatório actual revelou algumas limitações que afectam a capacidade de aplicação dos remédios

indicados para mitigação das potenciais barreiras:

► Possível sobreposição de funções de regulação e análise da concorrência do mercado de acesso a conteúdos
televisivos;

► Falta de actuação preventiva de matérias de análise da concorrência de mercado;

► Articulação ad hoc da AdC com as autoridades reguladoras sectoriais na implementação do regime jurídico da
concorrência, ERC e ANACOM;

► Inexistência de um regulador único para o mercado de acesso a conteúdos televisivos.

 Por outro lado a evolução do mercado de comunicações electrónicas, hoje muito dependente de pay-tv e do seu principal

input, os conteúdos, determina a necessidade de evolução do modelo regulatório, tradicionalmente focado numa

perspectiva de infra-estrutura. Existe também a necessidade de desenvolver a regulação sectorial das comunicações

electrónicas numa perspectiva de concorrência no acesso aos conteúdos;

 Propõem-se nas páginas seguintes três potenciais cenários de modelos regulatórios que permitem ir ao encontro da evolução

do mercado, garantindo uma perspectiva holística dos dois mercados cada vez mais integrados; e

 A actual legislação e as competências atribuídas por lei à AdC são suficientes para resolver os principais problemas que se

colocam no acesso aos conteúdos. Qualquer alteração do modelo regulatório constitui uma medida de longo prazo, que

necessita ainda de ser estudada e aprofundada.
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Recomendações

Potenciais causas

Poder negocial do fornecedor

• Marca

• Acesso exclusivo a direitos

• Audiências

Limitação no acesso ao canal

Condições comerciais grossistas

Condições de retalho do canal

Competitividade do mercado

• Impacto para operadores

• Impacto para clientes

Potenciais barreiras Efeitos
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Situações a remediar:

 Possível sobreposição de funções 

de regulação e análise da 

concorrência do mercado de 

acesso a conteúdos televisivos;

 Inexistência de actuação 

preventiva de matérias de análise 

da concorrência de mercado;

 Articulação ad hoc da AdC com as 

autoridades reguladoras sectoriais 

na implementação do regime 

jurídico da concorrência;

 Inexistência de um regulador 

único para o mercado de 

conteúdos televisivos.

Possíveis cenários de 

alteração do modelo 

regulatório

























Alteração do protagonista 

regulatório do mercado de 

pay-tv

 Atribuição de poderes a um dos 
reguladores sectoriais; e
 Implementação do regime 

jurídico da concorrência.

 Intervenção ex-ante em 
matérias de concorrência de 
mercado de pay-tv e de acesso 
a conteúdos assegurada por um 
regulador sectorial.

 Concentração dos poderes 
regulatórios do mercado de 
conteúdos e de 
telecomunicações numa 
entidade única; e
 Intervenção ex-ante e ex-post.

Alteração do modo de 

intervenção regulatório do 

mercado de pay-tv (ex-ante)

Alteração do modo de 

intervenção do mercado de 

pay-tv através da fusão e 

concentração dos poderes

Racional

1 2 3
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Alguns remédios para o enquadramento 

regulatório português

Cenário 1
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1. Alteração do protagonista regulatório do mercado de pay-tv

Este cenário permitiria assim 

remediar:

 Possível sobreposição de funções de 

regulação e análise da concorrência 

do mercado de acesso a conteúdos 

televisivos;

 Falta de actuação preventiva de 

matérias de análise da concorrência 

de mercado;

 Articulação ad hoc da AdC com as 

autoridades reguladoras sectoriais 

na implementação do regime 

jurídico da concorrência;

 Inexistência de um regulador único 

para o mercado de conteúdos 

televisivos.

 O cenário apresentado resultaria na atribuição de poderes a um dos

reguladores sectoriais, ERC ou ANACOM, de forma a garantir a

possibilidade de implementação do regime jurídico da concorrência,

nomeadamente a Lei da Concorrência1 no mercado de pay-tv.

Resolução







1 Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho

Aspectos a acautelar

 Necessidade de articulação entre as 

entidades ERC e ANACOM.

 Necessário ter em conta constrangimentos 

operacionais decorrentes do cenário 

(nomeadamente transferências de 

conhecimento analítico, entre outros).

Legenda

Modelo regulatório actual
Modelo regulatório futuro
Atribuição de nova função



Recomendações

Nota: Detalhe das recomendações nas páginas seguintes.
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no mercado de pay-tv Alteração do protagonista regulatório
Cenário 1.1
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1.1. Alteração do protagonista regulatório do mercado de pay-tv: ERC

Âmbito de actuação: Mercados referentes à televisão e aos serviços

audiovisuais a pedido.

 Mercados relevantes nomeadamente: mercado de direitos e de produção de

conteúdos (a montante) e mercado de acesso a conteúdos e distribuição de

conteúdos pay-tv e serviços VOD (a jusante).

Entidades e competências: ERC.

 Agregaria as competências actuais de aplicação da lei da concorrência no

sector dos meios de comunicação social através da coordenação com a AdC

para a determinação dos mercados relevantes, do zelo pela não concentração

da titularidade das entidades que prosseguem actividades de comunicação

social e da resolução de litígios relacionados com direitos exclusivos de

transmissão de acontecimentos de interesse generalizado do público.

Alterações Legislativas:

Excepção à Lei da Concorrência, nomeadamente a transversalidade de

actuação da AdC e respectiva atribuição de poderes à ERC.

 Criar uma excepção à regra da competência transversal da AdC, bem como à

relação entre a AdC e as entidades reguladoras sectoriais:

► Lei da Concorrência;

► Estatutos da Autoridade da Concorrência.

 Atribuir à ERC poderes para aplicar a Lei da Concorrência nos mercados

referentes à televisão e aos serviços audiovisuais a pedido:

► Estatutos da ERC;

► Lei da Televisão (eventualmente).

Aspectos a acautelar:

Necessidade de articulação entre as entidades

ERC e ANACOM.

 A adopção deste modelo de transferência parcial de

competências e as alterações legislativas exigiria

que fossem adoptados mecanismos reforçados e

mais detalhados de resolução de conflitos de

competência e de articulação entre as entidades

reguladoras responsáveis pela aplicação da Lei da

Concorrência.

Recomendações

Legenda

Modelo regulatório actual
Modelo regulatório futuro
Atribuição de nova função
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no mercado de pay-tv Alteração do protagonista regulatório
Cenário 1.2
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1.2. Alteração do protagonista regulatório do mercado de pay-tv: ANACOM

Âmbito de actuação: Mercados referentes à televisão e aos serviços

audiovisuais a pedido.

 Mercados relevantes nomeadamente mercado de direitos e de produção de

conteúdos (a montante) e mercado de acesso a conteúdos e distribuição de

conteúdos pay-tv e serviços VOD (a jusante).

Entidades e competências: ANACOM.

 Agregaria as competências actuais de zelo pela manutenção da concorrência

no sector das comunicações electrónicas em articulação com a AdC,

intervindo essencialmente ex-ante;

 Adicionalmente, a ANACOM regula os operadores de comunicações

electrónicas que são em regra os operadores de televisão por subscrição,

desta forma estaria favoravelmente posicionada para regular de forma global

este mercado.

Alterações Legislativas:

Excepção à Lei da Concorrência, nomeadamente a transversalidade de
actuação da AdC, bem como passagem de competências referentes à
produção de conteúdos da ERC para a ANACOM.

 Criar uma excepção à regra da competência transversal da AdC, bem como à

relação entre a AdC e as entidades reguladoras sectoriais:

► Lei da Concorrência;

► Estatutos da Autoridade da Concorrência.

 Alterar a competência, poderes e atribuições da ERC, bem como os deveres

de cooperação com outras entidades reguladoras relativamente à

competência de avaliação económica do teor dos conteúdos e dos

constrangimentos ao respectivo acesso:

► Estatutos da ERC.

 Atribuir à ANACOM poderes para aplicar a Lei da Concorrência nos mercados

referentes à televisão e aos serviços audiovisuais a pedido:

► Estatutos da ANACOM

► Regicom;

► Lei da Televisão.

Aspectos a acautelar:

Necessidade de articulação entre as entidades

ERC e ANACOM.

 Também neste cenário surgiria a necessidade de

adopção de mecanismos reforçados e mais

detalhados de resolução de conflitos de

competência e de articulação entre as entidades

reguladoras responsáveis pela aplicação da Lei da

Concorrência, bem como no que diz respeito aos

regimes sancionatórios da legislação afectada, que

igualmente haveria que adaptar.

Recomendações

Legenda

Modelo regulatório actual
Modelo regulatório futuro
Atribuição de nova função
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Resolução

Alguns remédios para o enquadramento 

regulatório português

Cenário 2
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2. Alteração do modo de intervenção regulatório do mercado de pay-tv: Intervenção ex-ante

 O cenário apresentado resultaria na alteração do modo de intervenção

regulatório do mercado de pay-tv. Através da implementação da

intervenção regulatória ex-ante, que apesar da artificialidade imposta

no mercado, tem como objectivos:

► Corrigir comportamentos anticoncorrenciais;

► Estimular a entrada de novos operadores no mercado;

► Prevenir de forma mais alargada os potenciais prejuízos para

operadores e/ou consumidores, bem como a defesa do

pluralismo democrático.

 A alteração do modelo regulatório resultaria na criação de uma nova

área de intervenção que actuasse ex-ante em matérias de

concorrência de mercado de pay-tv e de acesso a conteúdos

assegurada por um regulador sectorial, ERC ou ANACOM.









Este cenário permitiria assim 

remediar:

 Possível sobreposição de funções de 

regulação e análise da concorrência 

do mercado de acesso a conteúdos 

televisivos;

 Falta de actuação preventiva de 

matérias de análise da concorrência 

de mercado;

 Articulação ad hoc da AdC com as 

autoridades reguladoras sectoriais 

na implementação do regime 

jurídico da concorrência;

 Inexistência de um regulador único 

para o mercado de conteúdos 

televisivos.

Legenda

Modelo regulatório actual
Modelo regulatório futuro
Atribuição de nova função

Recomendações

Aspectos a acautelar

 Necessário ter em conta constrangimentos 

operacionais decorrentes do cenário 

(nomeadamente transferências de 

conhecimento analítico, entre outros).

Nota: Detalhe das recomendações nas páginas seguintes.
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2.1. Alteração do modo de intervenção regulatório do mercado de pay-tv: Intervenção ex-ante - ERC

Âmbito de actuação: Mercados referentes à televisão e aos serviços

audiovisuais a pedido.

 Mercados relevantes nomeadamente: mercado de direitos e de produção de

conteúdos (a montante) e mercado de acesso a conteúdos e distribuição de

conteúdos pay-tv e serviços VOD (a jusante).

Entidades e competências: ERC.

 Agregaria as competências actuais de zelo pela manutenção da concorrência

no sector das comunicações electrónicas em articulação com a AdC,

intervindo essencialmente ex-ante;

 Adicionalmente, a ERC compete na defesa do pluralismo cultural, diversidade

de expressão das várias correntes de pensamento e de opinião;

 Promover também a não concentração da titularidade dos meios de

comunicação social;

 Impor obrigações de disponibilização de determinados conteúdos (must-carry)

como condição para a atribuição ou alteração dos títulos habilitadores.

Alterações Legislativas:

Dotar a ERC de competências que permitam a promoção, manutenção e

defesa da concorrência, através da intervenção ex-ante.

 Dotar a ERC de competências de intervenção regulatória ex-ante para efeitos

de promoção, manutenção e defesa da concorrência;

 Alargar à possibilidade de intervenção ex-ante as suas competências, já

existentes, no âmbito da defesa do pluralismo democrático, designadamente

tendo em vista a possibilidade de imposição de condições na atribuição de

títulos habilitadores (licenças ou autorizações) para o exercício da actividade

de televisão.

Aspectos a acautelar:

 A adopção deste modelo de intervenção regulatório

deverá continuar a assegurar a liberdade de

expressão e informação (artigo 37.º), a liberdade

de imprensa e meios de comunicação social (artigo

38º), a regulação da comunicação social (o artigo

39.º) e os direitos de antena, de resposta e de

réplica política (artigo 40º).

Recomendações
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2.2. Alteração do modo de intervenção regulatório do mercado de pay-tv: Intervenção ex-ante - ANACOM

Âmbito de actuação: Mercados referentes à televisão e aos serviços

audiovisuais a pedido.

 Mercados relevantes nomeadamente: mercado de direitos e de produção de

conteúdos (a montante) e mercado de acesso a conteúdos e distribuição de

conteúdos pay-tv e serviços VOD (a jusante).

Entidades e competências: ANACOM.

 Agregaria as competências actuais de zelo pela manutenção da concorrência

no sector das comunicações electrónicas em articulação com a AdC, onde

intervêm essencialmente ex-ante, designadamente para impor obrigações

destinadas a assegurar o acesso às infra-estruturas de rede;

 Adicionalmente, a ANACOM detém actualmente competências para o controlo

das entidades que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas,

para a atribuição de direitos de utilização de frequências e para a imposição

de obrigações de transporte (must-carry) de canais de televisão.

Alterações Legislativas:

Dotar a ANACOM de competências que permitam a promoção,

manutenção e defesa da concorrência, através da intervenção ex-ante.

 Reforçar as competências da ANACOM no que toca à defesa do pluralismo;

 Alargar as competências regulatórias ex-ante da ANACOM;

 Conferir à ANACOM a competência para a atribuição ou recusa dos títulos

habilitadores (licenças ou autorizações) para o exercício da actividade de

televisão, esvaziando a ERC desses poderes.

Aspectos a acautelar:

 A adopção deste modelo de intervenção regulatório

deverá continuar a assegurar a liberdade de

expressão e informação (artigo 37.º), a liberdade

de imprensa e meios de comunicação social (artigo

38.º), a regulação da comunicação social (o artigo

39.º) e os direitos de antena, de resposta e de

réplica política (artigo 40.º).

Recomendações

Legenda

Modelo regulatório actual
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3. Alteração do modo de intervenção do mercado de pay-tv através da fusão e concentração dos poderes

 O cenário apresentado resultaria na alteração do modo de intervenção

do mercado de pay-tv e de acesso a conteúdos, através da fusão e

concentração de poderes.

 Neste sentido, os poderes regulatórios sectoriais do mercado de

conteúdos e de telecomunicações estariam concentrados numa

entidade única, que se fundiria numa só (ANACOM e ERC), que

regularia ambos os mercados.

 A nova entidade receberia ainda da AdC todos os poderes necessários

para aplicar a Lei da Concorrência aos mercados referentes às redes e

serviços de comunicações electrónicas bem como aos mercados

referentes às actividades de comunicação social, intervindo assim ex-

ante e ex-post em matérias de concorrências, um pouco à semelhança

da estrutura regulatória do Reino Unido e do modelo actualmente em

discussão em Espanha.









Este cenário permitiria assim 

remediar:

 Possível sobreposição de funções de 

regulação e análise da concorrência 

do mercado de acesso a conteúdos 

televisivos;

 Falta de actuação preventiva de 

matérias de análise da concorrência 

de mercado;

 Articulação ad hoc da AdC com as 

autoridades reguladoras sectoriais 

na implementação do regime 

jurídico da concorrência;

 Inexistência de um regulador único 

para o mercado de conteúdos 

televisivos.

Legenda

Modelo regulatório actual
Modelo regulatório futuro
Atribuição de nova função

Recomendações

Aspectos a acautelar

 Necessário ter em conta constrangimentos 

operacionais decorrentes do cenário 

(nomeadamente transferências de 

conhecimento analítico, entre outros).

Nota: Detalhe das recomendações nas páginas seguintes.
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3. Alteração do modo de intervenção do mercado de pay-tv através da fusão e concentração dos poderes

Âmbito de actuação: Mercados referentes à televisão e aos serviços

audiovisuais a pedido.
 Mercados relevantes, nomeadamente, mercado de direitos e de produção de

conteúdos (a montante) e mercado de acesso a conteúdos e distribuição de

conteúdos pay-tv e serviços VOD (a jusante).

Entidades e competências: Fusão ERC e ANACOM.
Competências ERC:

 Defesa do pluralismo cultural, diversidade de expressão das várias correntes de

pensamento e de opinião, promoção da não concentração da titularidade dos

meios de comunicação social;

 Impõe obrigações de disponibilização de determinados conteúdos (must-carry)

como condição para a atribuição ou alteração dos títulos habilitadores.

Competências ANACOM

 Controlo das entidades que oferecem redes e serviços de comunicações

electrónicas, para a atribuição de direitos de utilização de frequências e para a

imposição de obrigações de transporte (must-carry) de canais de televisão

Alterações Legislativas: 
Transferência de competências e alteração a toda a conjuntura regulatória nacional

 Criar uma excepção à regra da competência transversal da AdC;

 Transferir todos os poderes necessários para a aplicação da Lei da Concorrência 

aos mercados referentes às redes e serviços de comunicações electrónicas bem 

como aos mercados referentes às actividades de comunicação social;

 Concentrar todos os poderes regulatórios ex-ante e ex-post relacionados com os 

mercados referentes à televisão e aos serviços audiovisuais a pedido numa única 

entidade, decorrentes das competências da:

► ERC (poderes ex-ante para a imposição de condições aquando da atribuição 

ou renovação dos títulos habilitadores);

► ANACOM (poderes de regulação ex-ante sobre os mercados das 

comunicações electrónicas);

► AdC (poderes referentes à concorrência de mercado das comunicações 

electrónicas e da comunicação social). 

Aspectos a acautelar:

 As alterações legislativas implicariam um 

meticuloso e complexo processo, sempre tendo em 

vista, a compatibilização com a Constituição 

Portuguesa e com a legislação europeia; e

 Assegurar o enquadramento das funções da ERC e 

ANACOM não âmbito desta análise.

Recomendações

Legenda

Modelo regulatório actual
Modelo regulatório futuro
Atribuição de nova função
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Existem mercados de acesso nacionais para 

canais de informação…
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Distribuição de canais da categoria informação nos operadores nacionais (Setembro de 2010)
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Mercado 

de acesso

Al Jazeera a a a a a Internacional

AR TV a a a Internacional

Ary news a Internacional

BBC World News a a a a a Internacional

Bloomberg a a a a a Internacional

CNBC a a a a Internacional

CNN a a a a a a Internacional

ETV a Nacional

ETV HD a Nacional

Euronews a a a a a Internacional

Fox News a a a Internacional

France 24 F a a a a Internacional

France 24 I a a a a a Internacional

NHK a Internacional

Phoenix Info News a a Internacional

Press TV a Internacional

Rai News 24 a a Internacional

Record news a a Internacional

RTP N a a a a a a Nacional

SIC Notícias a a a a a a Nacional

Sky News a a a a a Internacional

Telesur a Internacional

TVE 24 a a a a Internacional

TVI 24 a a a a Nacional

Canal
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Distribuição de canais da categoria desporto nos operadores nacionais (Setembro de 2010)

AB Moteurs a Internacional

Barça TV a Internacional

Benfica TV a a a a Nacional

Chasse et Pêche a a Internacional

Chelsea TV a Internacional

Discovery Turbo a a Internacional

ESPN America a a a a a Internacional

ESPN Classic a a a a a Internacional

Eurosport a a a a a a Internacional

Eurosport 2 a a a a a a Internacional

Eurosport HD a a a a Internacional

Eurosport News a a a a a Internacional

Extreme Sports Channel a Internacional

Footschool TV a Internacional

Inter TV a Internacional

Motors TV a a a a Internacional

MUTV a Internacional

NBA TV a Internacional

Realmadrid TV a Internacional

Yatch & Sail a a a Internacional

D
e
sp

o
rt

o C
a
n
a
is

 s
ta

n
d
a
rd

C
a
n
a
is

 p
re

m
iu

m

Mercado 

de acessoCanal

Caça e pesca a Internacional

Caçavision a Internacional

PFC a a a a a Internacional

Sport TV 1 a a a a a a Nacional

Sport TV 2 a a a a a a Nacional

Sport TV 3 a a a a a a Nacional

Sport TV Golfe a a a a Nacional

Sport TV Golfe HD a a a a Nacional

Sport TV HD a a a a a Nacional

Sport TV Liga Inglesa a a a Nacional
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… e de cinema. Também será pertinente 

analisar canais de séries de acesso 

internacional.
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Distribuição de canais da categoria filmes e séries nos operadores nacionais (Setembro de 2010)
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AXN a a a a a a Internacional

AXN HD a a a a a Internacional

De Pelicula a Internacional

Fox a a a a a a Internacional

Fox Crime a a a a a a Internacional

Fox HD a a a a a Internacional

Fox Life a a a a a a Internacional

Fox Life HD a a a Internacional

Fox Next a a a a a a Internacional

FX a a a a a a Internacional

Hollywood a a a a a a Internacional

MGM a a a a Internacional

MOV a a a Internacional

MOV HD a a Internacional

Propeller a Internacional

Sony Entertainment a a a a a a Internacional

SyFy a a Internacional

SyFy HD a Internacional

TCM a a a a a Internacional

Mercado 

de acessoCanal

Star Gold a Internacional

Star Plus a Internacional

TV Cine a a a a a Nacional

TV Cine 1 a a a a a Nacional

TV Cine 2 a a a a a Nacional

TV Cine 3 a a a a a Nacional

TV Cine HD a Nacional
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Escala de avaliação

Foi possível negociar os termos contratuais inicialmente apresentados pelo fornecedor?

Foram endereçadas diversas questões aos 

operadores no sentido de identificar a sua 

situação no mercado actual de pay-tv
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Como classifica a relevância deste canal na sua oferta de pay-tv?

Exclusividade

Flexibilidade 

negocial

Posicionamento 

do fornecedor

Relevância do 

canal

Substituibilidade 

do canal

O canal tem períodos de exclusividade apenas num operador?

Poder negocial

Entende que o poder negocial do fornecedor é consideravelmente elevado?

Considera este canal substituível?

Entende que a integração vertical do fornecedor do canal (caso exista) lhe confere um poder negocial perante os 

distribuidores que conduz a situações de abuso de poder?

Nada relevante Pouco relevante Relevante Muito relevante Essencial

Sim, por um canal já existente

Sim, por um novo canal da mesma 

temática

Sim, por um novo canal da mesma 

temática, com esforço económico e 

potencialmente não rentável

Não, porque detém marca ou 

conteúdos insubstituíveis ou únicos

Questões

Não

Sim, pelos conteúdos 

exclusivos ou poder da 

marca

Sim, por não existir 

concorrência

Sim, pelas audiências do 

canal ou pacote de canais 

do fornecedor Sim, devido a outro factor

Não existe integração vertical para este canal

Existe integração que confere maior poder 

negocial, mas o fornecedor não abusa desse poder

Existe integração que confere maior poder 

negocial, e o fornecedor abusa desse poder

Não Sim, noutros operadores Sim, neste operador

Sim, sem dificuldade Sim, com dificuldade Não
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Bundling

Descontos de 

quantidade

De 0 a 12 quantos meses por ano consegue cumprir com os mínimos impostos pelos canais?

Foram endereçadas diversas questões aos 

operadores no sentido de identificar a sua 

situação no mercado actual de pay-tv
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Qual a influência dos descontos de quantidade no CPS?

Controlo 

comercial

Partilha de 

receita 

publicitária

Sente que a confidencialidade do seu negócio pode ser comprometida pela obrigação de comunicar ou pedir 

permissão para efectuar campanhas comerciais com o canal?

Custos de 

segurança

Caso exista, considera justificável a existência de pricing baseado em custo por box, tendo em conta a segurança da 

sua plataforma?

Aufere de receitas publicitárias originárias deste canal?

O fornecedor do canal determina custos por subscritor decrescentes caso sejam subscritos outros canais também 

por ele vendidos?

Mínimos 

garantidos NA 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Não são aplicados 

descontos de quantidade Influência reduzida Influência média

Influência elevada (forte 

redução de margens)

Influência crítica (impede 

margens positivas)

Questões

Escala de avaliação

Não Sim e a distribuição é justa Sim mas não considero a distribuição justa

Não existe custo por box

Existe custo por box, mas considero justificável ou 

prática normal no mercado

Existe custo por box, mas não considero 

justificável (ou não é prática do mercado)

Não

Não, mas só é possível a compra de 

um pacote de canais (e não a 

compra só de um canal) Sim, mas são valores razoáveis

Sim, mas não considero que o 

diferencial seja justo

Sim Não

1
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premium desportivos e cinematográficos
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 Os conteúdos premium considerados subcription drivers e com peso não residual na receita em Portugal são, tipicamente,

compostos por um bundle de desporto e outro de cinema.

 Seguidamente apresentamos uma análise comparativa dos preços dos bundles desportivos e cinematográficos de alguns

países na União Europeia. Conscientes de que não existem ofertas de operadores 100% comparáveis, os seguintes requisitos

que visam garantir a comparabilidade dos packs:

Conteúdos desportivos

 Os bundles desportivos devem ser compostos por canais

com conteúdos desportivos, preferencialmente em

formato standard e high definition.

 Estes canais devem incluir, pelo menos:

► a transmissão da liga do respectivo país

(nomeadamente liga portuguesa, liga italiana,

bundesliga, liga francesa, liga inglesa, liga

espanhola, entre outras);

► as principais competições europeias (Champions

League, Taça UEFA) e outros eventos relevantes

(Mundial, Europeu);

► outros conteúdos desportivos relevantes como

fórmula 1, ténis, basquetebol, golfe, hóquei,

entre outros.

Conteúdos cinematográficos

 Os bundles cinematográficos devem ser compostos por

canais, preferencialmente em formato standard e high

definition que incluam na programação os blockbusters

mais recentes (primeira janela de visualização pay-per-

view de grandes sucesso do cinema da temporada);

 A programação dos canais poderá incluir filmes que

estejam já fora desta janela de visualização;

 Estes canais poderão estar organizados por temas, como

por exemplo comédia, acção, romance, clássicos, etc.

ou agregados apenas num canal.

1 2

Nota: A necessidade de criar bundles comparáveis resultou, para alguns países, na agregação de diversas ofertas, não representando portanto uma oferta comercial real.
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Preço ajustado dos bundles desportivos Europeus (dados recolhidos em Agosto/2010)
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Fonte: Sites dos Operadores TV; Análise Maksen

 Os preços ajustados ao poder de compra dos bundles de

desporto comparáveis à Sport TV, demonstram que o país

que apresenta o preço mais elevado para o consumidor

final é Portugal com 33,4€, cerca de 6€ acima da média

dos países Europeus analisados;

 Descontando o efeito fiscal, Portugal apresenta o preço

mais elevado (27,57€), seguido de Espanha (26,83€);

 Itália e Alemanha apresentam também um preço acima da

média dos países analisados para os bundles de desporto,

mas ainda relativamente abaixo do preço praticado em

Portugal (respectivamente 4,9€ e 5,8€);

 Os preços dos bundles desportivos da zona Euro

apresentam uma amplitude de aproximadamente 38%.

Euros PPS/mês

P
o
rt

u
g
a
l(

S
p
o
rt

 T
V
)

Ø 27,4 €

-38%

20,8 €

17,7 €

22,7 €

18,1 €

27,6 €

23,2 €

28,4 €

23,7 €

31,7 €

26,8 €

33,4 €

27,6 €

-5%
Preço ajustado com IVA (€)

Preço ajustado sem IVA (€)

Média dos países 

analisados 

(com IVA)

Notas:

• Para efeitos de comparabilidade foram definidos bundles desportivos
compostos por canais com conteúdos desportivos, que incluíssem a
transmissão da liga do respectivo país, as principais competições
europeias e outros conteúdos desportivos relevantes como fórmula 1,
ténis, basquetebol, golfe, hóquei, entre outros (ex.: o bundle espanhol
foi definido como a conjugação do canal Gol Tv, Canal +, Canal + Liga e
Jogos PPV);

• A análise apresentada resulta da recolha dos preços dos bundles
desportivos dos países da União Europeia, não incluindo promoções e/ou
descontos de adesão e ajustados através do índice de preços da Eurostat
PPS (power purchasing standards); e

• Na análise destas conclusões deve ser tida em conta a necessidade de
negociação de parte dos direitos/conteúdos a nível internacional, que
resulta num maior esforço por parte de países com menor poder de
compra e/ou menor escala.
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Bundles desportivos em Portugal

Pacotes premium

Sport TV SD

Sport TV HD

# Canais

3 -

4 1

Descrição de canais/conteúdos

Sport TV 1, 2, 3 inclui exclusivos da liga portuguesa de futebol, os principais

campeonatos europeus, fórmula 1, ténis, basquetebol, entre outros.

Sport TV 1, 2, 3, HD inclui exclusivos da liga portuguesa de futebol, os 

principais campeonatos europeus, fórmula 1, ténis, basquetebol, bem como 

um canal 100% HD.

Descrição dos bundles

Oferta dos bundles

Operadores
Preço/mês 1

SD HD

24,99€ 27,49€

24,99€ 26,62€

25,20€ 27,72€

25,11€ -

25,19€ -

25,20€ 27,72€

25,11€ 27,39€
Preço médio1 do 

bundle desportivo

Os bundles desportivos em Portugal

caracterizam-se pela:

 Uniformização da oferta de canais em

formatos standard definition (SD) e

high definition (HD) pela maior parte

dos operadores de pay-tv (apenas dois

operadores não oferecem ainda o

bundle HD);

 Equilíbrio dos preços1 dos bundles

desportivos, que custam em média

25€ para o formato SD e 27€ para HD.

33,36€

Preço 

ajustado EU

78

PPS 2
Preço 

médio1

26,02€

1 Preço inclui IVA.
2 Índice Power purchasing standards da Eurostat.

Anexos
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Bundles desportivos em Espanha

Pacotes premium

Gol Television ou 
Canal + Liga

# Canais
SD HD

1 0

Descrição de canais/conteúdos

Transmite quatro jogos da 1ª Liga Espanhola e 2 jogos da 2ª Liga por jornada (incluído

sempre um jogo do Real Madrid ou do Barcelona), bem como jogos de várias ligas

internacionais.

SD

HD

Sport TV

Preço 

ajustado EU

 O bundle desportivo espanhol

comparável com a Sport TV em

Espanha é dado pelo somatório dos

canais dedicados à Liga espanhola com

os mais genéricos de desporto;

 O preço ajustado do bundle desportivo

em Espanha é inferior ao preço

português, apresentando uma variação

de 1,7€;

 Em termos de futebol Espanha

transmite em média:

 4 jogos em PPV (1€);

 5 jogos em canais pagos;

 1 jogo em sinal aberto.

Gol TV

Preço 

ajustado EUPPS2

aproximadamente -4%

Fonte: www.web.telecable.es; www.ono.es; www.internet.orange.es

31,66€104

PPS2

78

25,11€

27,39€

33,36€

Descrição dos bundles

Análise comparativa dos bundles

Canal +
4 0

Canal + Futbol, Canal + Deportes, Canal + Eventos, Sportmania +, inclui jogos da liga 

espanhola (incluindo o "partido de domingo" em exclusivo), bem como NBA, golfe, ténis, 

etc. 

14,42€

14,51€

Gol TV

Canal +

+

Preço/

mês1

Preço/

mês1

Jogos PPV
Transmissão de jogos em pay-per-view.- -

4€PPV

+

Anexos

1 Preço inclui IVA.
2 Índice Power purchasing standards da Eurostat.

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://jpn.icicom.up.pt/imagens/mundo/espanha_bandeira.jpg&imgrefurl=http://jpn.icicom.up.pt/2007/04/12/espanha_corre_risco_de_atentado_da_alqaeda_alerta_baltasar_garzon.html&usg=__LIq1jgYEDA-OZR4Y10yB6B7qViY=&h=300&w=400&sz=52&hl=pt-PT&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=5ikUL8UlzGr6SM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=espanha+bandeira&um=1&hl=pt-PT&rls=com.microsoft:pt:IE-SearchBox&rlz=1I7SKPB_en&tbs=isch:1
http://web.telecable.es/portal.do;jsessionid=E92CA4D4AE67ECA0403AEAF69989DEEF
http://r.orange.fr/r/Ohome_accueil?ref=abonnez-vous_wg
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Bundles desportivos em Itália

Pacotes premium

Sky Calcio

# Canais
SD HD

4 3

Descrição de canais/conteúdos

Sky Sport 24 (liga italiana - serie A), Dal canale 250 al 264, Sky Super Calcio,

Sky Sport Active, Sky Calcio 1HD, 2 HD, 3 HD, entre outros.

SD

HD

Sport TV

33,36€

Preço 

ajustado EUPPS2

78

Sky Calcio

28,43€

Preço 

ajustado EUPPS2

10229,00€

aproximadamente -15%

 O bundle desportivo disponibilizado

pela Sky, operadora italiana, é

caracterizado também pela oferta de

canais em formato standard e high

definition;

 O preço ajustado do bundle desportivo

em Itália é aproximadamente 5€

inferior ao preço médio ajustado em

Portugal.

Fonte: www.sky.it

Descrição dos bundles

Análise comparativa dos bundles

25,11€

27,39€

Preço/

mês1

Preço/

mês1

Anexos

1 Preço inclui IVA.
2 Índice Power purchasing standards da Eurostat.

http://www.sky.it/
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Bundles desportivos na Alemanha

Pacotes premium

Sport

# Canais
SD HD

4 2

Descrição de canais/conteúdos

Sky Sport 1, 2, Austria transmite todos os jogos da UEFA, Champions League e

os melhores jogos da Premier League, bem como a liga austríaca, fórmula 1,

automobilismo, golfe, ténis, hóquei, wrestling, basquetebol, entre outros.

SD

HD

Sport TV

Preço 

ajustado EUPPS2

78

 Os bundles desportivos disponibilizado

pela Sky DE, operadora alemã,

comparáveis com a oferta da Sport TV

são a combinação do pack Sport e

Fussball Bundesliga, com oferta de

canais em formato standard e high

definition;

 O preço ajustado do bundle desportivo

na Alemanha é inferior ao preço

português, cerca de 6€, porém ainda

acima da média europeia.

Fussball Bundesliga 1 0
Canal que transmite jogos da primeira e segunda divisão da Bundesliga, bem

como entrevistas exclusivas, relatórios de fundo, a análise de peritos,

resumos e repetições de todos os jogos em versão completa.

Fussall Bundesliga + Sky 

Sport

27,59€

Preço 

ajustado EUPPS2

116

16,00€

16,00€

Sport

Fussball

aproximadamente -17%

Fonte: www.sky.de

33,36€

Descrição dos bundles

Análise comparativa dos bundles

25,11€

27,39€

Preço/

mês1

Preço/

mês1

+

Anexos

1 Preço inclui IVA.
2 Índice Power purchasing standards da Eurostat.

http://jcp-moedascoleccao.no.comunidades.net/imagens/alemanha.jpg
http://www.sky.de/web/cms/de/index.jsp
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Bundles desportivos na Suécia

Pacotes premium

Canal + Sport

# Canais
SD HD

3 1

Descrição de canais/conteúdos

Canal + Sport HD, Canal Sport, Canal Sport Hockey e Sport 4.

SD

HD

Sport TV

Preço 

ajustado EU

 O bundle desportivo disponibilizado

pela Canal Digital, operadora sueca,

oferece canais em formato standard e

high definition;

 O preço ajustado do bundle desportivo

na Suécia é inferior ao preço

português, apresentando uma variação

de cerca de 10€.

Canal + Sport

Preço/

mês1

Preço 

ajustado EUPPS2

aproximadamente -32%

Fonte: www.canaldigital.se

22,65€12027,18€

PPS2

78

Preço/

mês1

33,36€

Descrição dos bundles

Análise comparativa dos bundles

25,11€

27,39€

Anexos

1 Preço inclui IVA.
2 Índice Power purchasing standards da Eurostat.

http://www.duplipensar.net/images/geografia/bandeira-suecia-gr.jpg
http://www.canaldigital.se/
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Bundles desportivos em Inglaterra

Pacotes premium

Sky Sports Pack

# Canais
SD HD

5 4

Descrição de canais/conteúdos

Sky Sports 1 (+HD), 2 (+HD), 3 (+HD), 4 (+ HD), 24/7 Sky Sports News, inclui

Barclays Premier League, UEFA Champions League, golf, PGA, entre outros.

SD

HD

Sport TV

Preço 

ajustado EU

 Os principais operadores de pay-tv do

Reino Unido oferecem um bundle

desportivo Sky Sports, composto por

canais em formato standard e high

definition;

 O preço ajustado do bundle desportivo

em Inglaterra apresenta uma variação

face ao bundle nacional de

aproximadamente 12€.

Sky Sports

Preço/

mês1

Preço 

ajustado EUPPS2

aproximadamente -38%

Fonte: www.sky.com; www.allyours.virginmedia.com 

Sky Sports Collection 4 2
Sky Sports 1 (+HD), 2 (+HD), 3, 4, 24/7 Sky Sports News, inclui Barclays

Premier League, UEFA Champions League, Ryder Cup, golf, PGA, entre outros.

20,78€116

23,80€

24,40€

Sky

Virgin
Pack M+

PPS2

78

Preço/

mês1

33,36€

Descrição dos bundles

Análise comparativa dos bundles

25,11€

27,39€

Anexos

1 Preço inclui IVA.
2 Índice Power purchasing standards da Eurostat.
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Anexos

Benchmark de conteúdos cinematográficos PremiumIV
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Anexos

Preço ajustado do bundle cinematográfico por país da União Europeia (dados recolhidos Agosto/2010)

 Os preços ajustados ao poder de compra dos bundles

cinematográficos, compostos por 3 ou mais canais de

cinema, de alguns países da zona Euro demonstram que

Portugal apresenta um preço ligeiramente acima da média

Europeia (cerca de 19€);

 O país que apresenta o preço ajustado do bundle mais

elevado é Itália, cerca de 44% acima do Português;

 Por outro lado, o país que apresenta o preço ajustado

inferior é a Alemanha, cerca de -30% face ao bundle

Português;

 O efeito fiscal é relevante em Portugal, tornando o acesso a

filmes ligeiramente mais caro do que em países como a

Suécia ou o Reino Unido, que apresentam preços sem

imposto aproximados ao português.

Fonte: Sites dos Operadores TV; Análise Maksen

Euros PPS/mês

Notas:

• A análise apresentada resulta da recolha dos preços dos bundles
cinematográficos dos países da União Europeia, não incluindo promoções
e/ou descontos de adesão e ajustados através do índice de preços da
Eurostat PPS (power purchasing standards); e

• Na análise destas conclusões deve ser tida em conta a necessidade de
negociação de parte dos direitos/conteúdos a nível internacional, que
resulta num maior esforço para países com menor poder de compra e/ou
menor escala.It
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Ø 18,9 €

-51%

13,8€

11,6€

14,4€

12,2€

19,2€

15,3€

19,0€

16,1€

19,7€

16,3€

18,0€

16,7€

28,4€

23,7€

Preço ajustado sem IVA (€)

Preço ajustado com IVA (€)

Média dos países 

analisados 

(com IVA) 
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Bundles cinematográficos em Portugal

Pacotes premium

TV Cine

# Canais
SD HD

3 1

Descrição de canais/conteúdos

TV Cine 1, 2, 3 e HD, transmite os mais recentes blockbusters.

Descrição dos bundles

Oferta dos bundles

Operadores Preço/mês 1

15,00€

15,13€

15,68€

-

15,55€

15,55€

15,38€
Preço médio do 

bundle cinema

Os bundles cinematográficos em Portugal

caracterizam-se pela:

 Uniformização da oferta de canais em

formatos standard definition (SD) e

high definition (HD) pela maior parte

dos operadores de pay-tv (apenas um

operador não oferece a TV Cine);

 Equilíbrio dos preços1 dos bundles

cinematográficos entre todos os

operadores, apresentado uma

variação inferior a 1€ entre os

extremos.

19,72€

Preço 

ajustado EU

78

PPS 2
Preço 

médio

15,38€

Anexos

1 Preço inclui IVA.
2 Índice Power purchasing standards da Eurostat.
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Bundles cinematográficos em Itália

Pacotes premium

Sky Cinema

# Canais
SD HD

2 10

Descrição de canais/conteúdos

Sky Cinema 1 HD, +1 HD, +24HD, Family HD, Hits HD, Max HD, Max +1, Mania,

Cinema Italia HD, ClassicHDs, Cult, MGM.

TV Cine

Preço/

mês1

19,72€

Preço 

ajustado EUPPS2

78

Sky Cinema

Preço/

mês1

28,43€

Preço 

ajustado EUPPS2

10229,00€

aproximadamente +44%

 O bundle cinematográfico transmitido

pela Sky, operadora italiana, é

caracterizado pela oferta dos

principais blockbusters em formato

standard e high definition;

 O preço ajustado do bundle cinema

em Itália é aproximadamente 9€

superior ao preço médio ajustado em

Portugal.

Fonte: www.sky.it

15,38€

Descrição dos bundles

Análise comparativa dos bundles

Anexos

1 Preço inclui IVA.
2 Índice Power purchasing standards da Eurostat.

http://www.sky.it/
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Bundles cinematográficos na Suécia

Pacotes premium

Canal+ Film

# Canais
SD HD

5 1

Descrição de canais/conteúdos

Canal + Film HD, Canal + Action, Canal + Comedy, Canal + Drama, Canal + Hits,

Canal + First e Show Time.

TV Cine

Preço 

ajustado EU

 O bundle cinematográfico transmitido

pela Canal Digital, operadora sueca,

oferece canais em formato standard e

high definition;

 O preço ajustado do bundle cinema na

Suécia é inferior ao preço português,

apresentando uma diferença de cerca

de 3%.

Canal + Film

Preço/

mês

Preço 

ajustado EUPPS2

aproximadamente -3%

Fonte: www.canaldigital.se

19,15€12022,98€

PPS2

78

Preço/

mês1

19,72€

Descrição dos bundles

Análise comparativa dos bundles

15,38€

Anexos

1 Preço inclui IVA.
2 Índice Power purchasing standards da Eurostat.

http://www.duplipensar.net/images/geografia/bandeira-suecia-gr.jpg
http://www.canaldigital.se/
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Bundles cinematográficos em Inglaterra

Pacotes premium

Sky Movies Collection

# Canais
SD HD

2 10

Descrição de canais/conteúdos

Sky Movies 1 + Sky Movies 2 + Sky Movies Premiere + Sky Movies Premier+1 + Sky

Movies Showcase + Disney Cinemagic, entre outros.

TV Cine

Preço 

ajustado EU

 Os principais operadores de pay-tv do

Reino Unido oferecem um bundle

cinematográfico da Sky, composto por

canais em formato standard e high

definition;

 O preço ajustado do bundle cinema no

Reino Unido é inferior ao preço

português, apresentando uma variação

de 0,75€.

Sky Movies Collection

Preço/

mês

Preço 

ajustado EUPPS2

aproximadamente - 4%

Fonte: www.sky.com; www.allyours.virginmedia.com 

18,97€116

20,00€

24,00€

Sky

Virgin
Pack M+

PPS2

78

Preço/

mês1

19,72€

Descrição dos bundles

Análise comparativa dos bundles

15,38€

Anexos

1 Preço inclui IVA.
2 Índice Power purchasing standards da Eurostat.
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Bundles cinematográficos na Suíça

Pacotes premium

Teleclub Basic

# Canais
SD HD

3 -

Descrição de canais/conteúdos

Teleclub Cinema (blockbusters), Teleclub Star, Disney Channel.

TV Cine

Preço 

ajustado EU

 O bundle cinematográfico transmitido

pela Cablecom, operadora suíça,

oferece canais em formato standard e

high definition;

 O preço ajustado do bundle desportivo

na Suíça é superior ao preço

português, apresentando uma variação

de cerca de 2€.

Teleclub Basic

Preço/

mês

Preço 

ajustado EUPPS2

aproximadamente - 9%

Fonte: www.canaldigital.se

17,99€144

29,00€

PPS2

78

Preço/

mês1

19,72€

Descrição dos bundles

Análise comparativa dos bundles

15,38€

Anexos

1 Preço inclui IVA.
2 Índice Power purchasing standards da Eurostat.

22,80€

Cablecom

Swisscom

http://www.pimentelonline.com/Portals/0/suica - bandeira.jpg
http://www.cablecom.ch/en/b2c.htm
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Bundles cinematográficos em Espanha

Pacotes premium

Canal +

# Canais
SD HD

4 0

Descrição de canais/conteúdos

Canal + Action, Canal + Comedia, Canal + Dcine (filmes de blockbuster) e Dcine

Español.

Descrição dos bundles

Análise comparativa dos bundles

TV Cine

Preço 

ajustado EU

 O bundle cinematográfico espanhol

comparável com a TV Cine

relativamente à componente de

transmissão de jogos de futebol é o

Canal +;

 O preço ajustado do bundle

cinematográfico em Espanha é inferior

ao preço português, apresentando

uma variação de cerca de 5€.

Canal + 

Preço/

mês

Preço 

ajustado EUPPS2

aproximadamente -27%

Fonte: www.canaldigital.se

14,42€10415,00€

PPS2

78

Preço/

mês1

19,72€15,38€

Anexos

1 Preço inclui IVA.
2 Índice Power purchasing standards da Eurostat.

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://jpn.icicom.up.pt/imagens/mundo/espanha_bandeira.jpg&imgrefurl=http://jpn.icicom.up.pt/2007/04/12/espanha_corre_risco_de_atentado_da_alqaeda_alerta_baltasar_garzon.html&usg=__LIq1jgYEDA-OZR4Y10yB6B7qViY=&h=300&w=400&sz=52&hl=pt-PT&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=5ikUL8UlzGr6SM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=espanha+bandeira&um=1&hl=pt-PT&rls=com.microsoft:pt:IE-SearchBox&rlz=1I7SKPB_en&tbs=isch:1
http://web.telecable.es/portal.do;jsessionid=E92CA4D4AE67ECA0403AEAF69989DEEF


Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv

Estudo do acesso a conteúdos 

no mercado de pay-tv Caracterização dos bundles cinematográficos: 

Alemanha

© Maksen 2010 223

Bundles cinematográficos na Alemanha

Pacotes premium

Film Paket

# Canais
SD HD

5 4

Descrição de canais/conteúdos

Sky Cinema, Sky Cinema/ + 1, Sky Cinema + 24, Sky action, Sky comedy, Sky

emotion, Sky nostalgie, Disney Channel e MGM.

Descrição dos bundles

Análise comparativa dos bundles

TV Cine

Preço 

ajustado EUPPS2

78

 O bundle cinematográfico transmitido

pela Sky DE, operadora alemã,

comparável com a oferta da TV Cine é

o Film Paket, com oferta de canais em

formato standard e high definition;

 O preço ajustado do bundle cinema na

Alemanha é inferior ao preço

português, aproximadamente de 6€.

Film Paket

Preço/

mês1

13,79€

Preço 

ajustado EUPPS2

116

aproximadamente -30%

Fonte: www.sky.de

Preço/

mês1

19,72€ 16,00€15,38€

Anexos

1 Preço inclui IVA.
2 Índice Power purchasing standards da Eurostat.

http://jcp-moedascoleccao.no.comunidades.net/imagens/alemanha.jpg
http://www.sky.de/web/cms/de/index.jsp
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I Caso SIC, PT Multimédia e TV Cabo 2006

Intervenção da AdC na identificação das entidades que infringiram a lei de mercado e o

estabelecimento de medidas que repusessem a concorrência do mercado de acesso a conteúdos

televisivos.

“Disto é exemplo a decisão da AdC de Agosto de 2006, mediante a qual condenou as empresas SIC,

PT Multimédia e TV Cabo (as duas últimas actualmente pertencentes ao grupo ZON) por terem

celebrado, entre si, um “Acordo de Parceria” para produção, comercialização e distribuição de

canais de televisão, que conteria cláusulas restritivas da concorrência. No âmbito do processo, a AdC

condenou as empresas ao pagamento de uma coima e ordenou a alteração dos contratos, eliminando

as cláusulas alegadamente anti-concorrenciais.”

AdC

II Caso da PPTV e PT Multimédia 2003

AdC
Imposição de regras de funcionamento do mercado de acesso a conteúdos televisivos que assegurem

a inexistência de distorções de mercado.

“Obrigações impostas no âmbito da concentração Ccent. 47/2003 – PPTV – PUBLICIDADE DE

PORTUGAL E TELEVISÃO, S.A. / PT CONTEÚDOS, S.G.P.S., S.A., em que foram impostas à SPORT TV

condições destinadas a assegurar a não discriminação entre operadores de distribuição

relativamente à distribuição do canal SPORT TV, completadas por uma obrigação de monitorização

futura dos contratos para disponibilização do canal SPORT TV aos operadores de distribuição.

De forma a acautelar o tratamento preferencial da ZON TV Cabo, a AdC impôs à Sport TV que, no

âmbito da distribuição do canal Sport TV na televisão por subscrição:

 no relacionamento comercial com os diferentes operadores de televisão por cabo, obedecesse

a condições não discriminatórias no que concerne a marketing, promoções e disponibilização

do sinal;

 no respeitante às condições comerciais, fixasse escalões em função do número de subscritores,

devendo tais escalões obedecer a critérios economicamente proporcionais, tendo em

consideração, entre outros, o crescimento verificado no passado do número total de

subscritores da Sport TV, os investimentos com escala e os serviços prestados pelos

operadores.”

Fonte: Parecer Abreu Advogados; Análise Maksen.

Potenciais barreiras 

de mercado

Limitação no acesso aos 

canais

Condições comerciais 

grossistas

Condições de retalho do 

canal

Fragilidade da 

confidencialidade face à 

concorrência

Condições comerciais 

grossistas

Peso artificial da escala
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IV Caso da Ongoing, Prisa e Media Capital 2009

Imposição de regras de funcionamento do mercado de acesso a conteúdos televisivos que assegurem

a inexistência de distorções de mercado.

“Oposição no âmbito da concentração Ccent. 41/2009 - ONGOING/PRISA/MEDIA CAPITAL.

Justificando-se com a salvaguarda do pluralismo e a diversidade de expressão, o Conselho Regulador

da ERC manifestou a sua oposição à operação notificada tendo em conta a participação da Ongoing

no capital social da Impresa e a potencial influência da Ongoing sobre esta. Tendo em conta a

natureza vinculativa do parecer solicitado à ERC, no dia 30 de Março de 2010 a AdC pronunciou-se no

sentido da oposição à concentração.”

AdC

ERC

Barreiras de mercado

Risco de redução da 

pluralidade 

(teor dos conteúdos)

Integração vertical

III Caso Optimus e PT 2006

As possíveis decisões para o caso Optimus e PT propostas pela AdC caso a OPA tivesse ocorrido

passariam essencialmente, pela alienação, por parte da Optimus (adquirente), dos activos da PT

(adquirida) na área de media e conteúdos.

“Alienação de participações nos negócios, entre outros, de distribuição e exibição de obras

cinematográficas, de produção e comercialização (grossista) de canais para televisão por subscrição,

de exploração de direitos de transmissão televisiva de conteúdos premium (essenciais) e de

exploração de direitos de transmissão de conteúdos para telefonia móvel e Internet.

Obrigação de a Optimus garantir, na exploração dos negócios de conteúdos, um tratamento justo,

transparente, não discriminatório e sem concessão de direitos de exclusividade, a qualquer

comprador dos conteúdos (em particular quanto à disponibilização de canais para televisão por

subscrição, de acesso condicionado ou não).

Quando a exclusividade fosse incontornável, obrigação de ser assegurada lealdade, transparência e

equidade do procedimento de escolha do beneficiário dessa exclusividade. Em caso de alienação das

participações supra referidas, a Optimus deveria obter, por parte do adquirente, garantia de que

este actuaria nos mesmos termos.”

AdC

Fonte: Parecer Abreu Advogados; Análise Maksen.
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i Casos Newscorp/Telepiù

A identificação do problema da exclusividade nos contratos, levou a Comissão Europeia e as

autoridades nacionais italianas, a imporem limites temporais à detenção de direitos exclusivos de

transmissão de conteúdos considerados como essenciais, nomeadamente:

 Conteúdos cinematográficos premium: 3 anos;

 Jogos de futebol de elevado interesse: entre 2 e 3 anos.

ii Casos Digital/Sogecable e FA Premier League/Deutsche Bundesliga 

CE
As barreiras de exclusividade/limitação de acesso a canais ou conteúdos a um operador foram

solucionadas pela Comissão Europeia através da adopção de remédios de âmbito material, foram

então impostas limitações ao licenciamento de direitos relacionadas com o teor dos conteúdos,

nomeadamente:

Conteúdos desportivos:

 organização de um processo de concurso para o licenciamento dos direitos de transmissão em

condições de transparência e de igualdade para todos os canais;

 divisão dos direitos de transmissão em vários pacotes, com vista a evitar a sua detenção por

parte de uma única entidade e que parte dos conteúdos não venha a ser efectivamente

transmitida;

 atribuição aos titulares originários (clubes de futebol) da possibilidade de explorarem os

direitos de transmissão que não sejam vendidos pela associação de clubes ou utilizados pelos

canais compradores;

 atribuição aos titulares originários (clubes de futebol) da possibilidade de explorar os direitos

relativos à transmissão em diferido dos jogos de futebol e respectivos highlights.

Conteúdos cinematográficos:

 implementação de um sistema transparente e não discriminatório de sub-licenciamento dos

direitos, que garanta o acesso de terceiros a tais conteúdos;

 renúncia à exclusividade dos direitos de transmissão adquiridos, sendo contudo permitida a

manutenção da exclusividade quanto às versões dos filmes na língua falada no território de

actuação dos compradores dos direitos.

Exclusividade a um 

operador

Barreiras de mercado

CE

Fonte: Parecer Abreu Advogados; Análise Maksen.
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iii Casos Newscorp/Telepiù e SFR/Tele2 France

As soluções adoptadas com o propósito de garantir o acesso a conteúdos ou canais essenciais aos

concorrentes de um operador de pay-tv verticalmente integrado, com uma entidade em posição

dominante no mercado da aquisição dos direitos ou da produção e distribuição de conteúdos

essenciais, foram a renúncia a essa exclusividade no quadro de contratos em vigor e a sua proibição

para contratos futuros.

 “Renúncia à/proibição da exclusividade sobre direitos de transmissão linear e não linear nas

outras plataformas que não aquela em que a empresa é dominante;

 Proibição (para os contratos futuros) de deter direitos de protecção relativamente à

transmissão linear e não linear em qualquer plataforma, incluindo a plataforma;

 Proibição (para os contratos futuros) de deter direitos exclusivos de transmissão de canais

temáticos produzidos e distribuídos pelos grandes estúdios de Hollywood.”

Integração vertical

Barreiras de mercado

CE

Fonte: Parecer Abreu Advogados; Análise Maksen.

iv Vários casos

Para além dos remédios anteriormente apresentados, foram também impostos remédios que

consistem numa obrigação para o operador dominante de disponibilizar aos restantes concorrentes os

conteúdos/canais essenciais por ele detidos, de forma a garantir que qualquer operador,

independentemente da sua dimensão, esteja em condições de competir no mercado da distribuição

em pay-tv.

 oferta em condições transparentes, objectivas e não discriminatórias;

 oferta em condições não menos favoráveis do que aquelas em vigor para o operador

verticalmente integrado;

 admissibilidade, em abstracto, da possibilidade de concessão de alguns dos conteúdos

em regime de exclusividade;

 desnecessidade de as condições serem exactamente iguais para todos os operadores;

 oferta desagregada ou seja, sem que o licenciamento dos direitos seja feito em pacote

(unbundled);

 proibição da exclusividade;

 oferta apenas relativamente à exploração dos direitos em plataformas que não aquela

em que a empresa detentora dos conteúdos é dominante;

 preço da oferta grossista determinado com base no princípio retail minus.

Condições comerciais 

grossistas

CE

Digital/Sogecable
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NC/Canal+/CDPQ/
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