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Futuro da TDT
Modelos de TDT possíveis para Portugal

Quais as plataformas tecnológicas possíveis de serem utilizadas?Plataforma utilizada

Deve ser entregue a uma única entidade ou múltiplas?
Responsabilidade pela transmissão e suporte à 

utilização

O serviço universal deve manter-se gratuito ou ser complementado 

por Pay-TV?
Preço de acesso à plataforma

Qual o número de canais? Qual o formato de imagem? Quais os SVA1?Proposta de valor

Quais os stakeholders que deverão ser responsáveis por suportar os 

custos de transição?
Financiamento da transição

Quais os stakeholders que deverão ser responsáveis por suportar os 

custos da operação?
Financiamento da operação

Selecionaram-se 3 modelos

Modelo A

Maximização da capacidade 

atual do Mux A

Modelo B

Evolução tecnológica para a 

norma DVB-T2

Modelo C

Exploração do serviço 

universal agnóstica à 

plataforma 

Identificaram-se 6 eixos a serem analisados: 

1 SVA – Serviços de valor acrescentado.
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1 SVA – Serviços de valor acrescentado.
2 Os custos inerentes ao Dividendo Digital 2 não serão no entanto 

evitados.
3 Poderá também ser considerada a total/parcial imputação dos 

custos referentes às novas STB aos utilizadores.

Disrupção face ao modelo atual- +

Plataforma 

utilizada

Responsabi-

lidade pela 

transmissão e 

suporte

Preço de 

acesso à 

plataforma

Proposta de 

valor

TDT + DTH

1 única entidade 

(atualmente a MEO)

Serviço gratuito

#Canais Formato SVA1

7 SD
EPG e 
Tele-
texto

TDT + DTH

1 única entidade

Serviço gratuito

#Canais Formato SVA1

9 SD
EPG e 
Tele-
texto

TDT + DTH

1 única entidade

Serviço gratuito

#Canais Formato SVA1

13 SD
EPG e 
Tele-
texto

TDT, DTH, Cabo, FTTH, ADSL

(uma ou várias)

1 única 

entidade

Serviço gratuito

#Canais Formato SVA1

7 a 13 HD
EPG e 
Tele-
texto

TV 

interat.

Estações televisivas Estações televisivasEstações televisivas Estações televisivas

Múltiplas 

entidades

Modelo C.1 Modelo C.2

Eixos Modelo atual

Financiamento 

da transição

Financiamento 

da operação

Modelo A

Maximização da capacidade atual do 

Mux A

Modelo B

Evolução tecnológica para a norma 

DVB-T2

Modelo C

Exploração do serviço universal 

agnóstica à plataforma 

Sem custos2Sem custos2

Estado/

Regula-

dor

Respon-

sável 

trans-

missão

Esta-

ções 

televi-

sivas

Utiliza-

dores

Legenda Diferenças face ao modelo atual

Estado/

Regula-

dor

Respon-

sável 

trans-

missão

Esta-

ções 

televi-

sivas

Utiliza-

dores3
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Potencial de Negócio da TDT em Portugal

Impactos dos modelos no mercado publicitário

Impactos Modelo A Modelo B Modelo C

Impacto no total de receitas com publicidade
O aumento de canais na grelha da TDT poderá aumentar o total de receitas publicitárias canalizadas para a 

televisão se estes ao invés de canibalizarem audiência, aumentarem o consumo de televisão. 

Impacto nas receitas com vendas de direitos de 

distribuição 

Em 2015, os canais do Grupo SIC geraram 50,4 M € com venda de 
direitos de distribuição a 36 operadores em 16 países. Em 2016, este 

valor foi reduzido em 14% devido à revisão dos contratos em Portugal e 
Angola. Este nível de volatilidade sugere que o impacto de transição de 

canais para a TDT não será desprezável.

Também neste modelo, apesar 
dos canais passarem a ser 

distribuídos via plataformas das 
operadoras, o impacto nos 

contratos de direitos de 
distribuição deverá seguir o 

mesmo racional.

Impacto na sustentabilidade dos canais 

dependentes de receita publicitária

Modelo com menor impacto. 
Ainda assim, a inclusão de 2 

canais não é desprezável, uma 
vez que a sua receita poderá 

diminuir em função da repartição 
de audiências nesta plataforma.

A inclusão de 6 canais, que 
podem atingir audiências de 
13%1, considerando a receita 

média por ponto de share, seria 
suficiente para anular a margem 
operacional do Grupo SIC e TVI.

Uma vez que este modelo não 
fixa o número de canais, o 

impacto poderá variar entre o do 
modelo A e modelo B.

1 Considerando os 6 canais de cabo com maior share de acordo com a GFK
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Impactos Modelo A Modelo B Modelo C

Impacto na quota atual do serviço de televisão 

gratuito

Menor incentivo à migração de 
plataformas pagas para o serviço 

gratuito, devido à menor 
evolução da proposta de valor do 

serviço universal de televisão. 

O aumento do número de canais 
pressupõe um maior incentivo à 
migração de plataformas pagas. 

Existe o possível transtorno 
causado pela substituição dos 

descodificadores, que deverá ser 
acautelado.

Cenário com o maior incentivo à 
migração para o serviço gratuito 
devido à disponibilização de i) 

maior no número de canais e ii) 
serviços interativos.

Impacto no número de subscritores de pacotes 

com televisão (1P)

Mantendo a tendência de 
decréscimo, o número de 

subscritores de serviços 1P deverá 
continuar a diminuir, é expetável 
que a migração seja para pacotes 
com um maior número de serviços 

e não para o serviço gratuito.

O aumento mais significativo de canais poderá reduzir a migração de 
utilizadores do serviço 1P para os restantes pacotes, em prol da 

utilização do serviço gratuito.

Impacto no preço pago pelos utilizadores dos 

serviços de televisão por subscrição

O aumento de canais ou serviços na plataforma de serviço gratuito levará ao aumento do valor oferecido.

A introdução de um canal televisivo no serviço universal gratuito implica uma diminuição do valor deste nos 
serviços de televisão pagos, devido ao término do contrato de exclusividade com os operadores de televisão. 

Assim, à medida que o serviço gratuito oferece um maior número de canais e de serviços, o valor respetivo do 
serviço de televisão pago deverá ser comparativamente inferior.

Impactos dos modelos no mercado audiovisual

Impacto no número de subscritores de pacotes 

com televisão (2P, 3P, 4P/5P)

É expetável que os utilizadores de 
serviços 2P migrem para pacotes 

superiores. Os restantes 
consumidores (3P/4P/5P) carecem 

de incentivos apropriados para 
abdicar do conjunto de serviços 
obtido num pacote convergente.

O aumento mais significativo do número de canais poderá traduzir-se 
na migração de alguns utilizadores 2P para o serviço gratuito de 

televisão complementado pelo serviço universal de telefonia fixa. No 
entanto, para os subscritores de pacotes 3P e 4P/5P os incentivos são 

reduzidos, dada a interdependência entre os serviços incluídos.

Nota: Pacotes 1P, 2P, 3P, 4P e 5P correspondem respetivamente a ofertas comerciais com um, dois, três, quatro ou 
cinco serviços de telecomunicações incluídos, entre televisão, internet fixa, internet móvel, voz móvel e voz fixa.
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Impactos Modelo A Modelo B Modelo C

Impacto no crescimento da rede de fibra

Assumindo um impacto 
semelhante à introdução da RTP 
3 e RTP Memória, a rede de fibra 

deverá continuar a seguir a 
tendência crescente demonstrada 

nos últimos anos.

Por um lado, o aumento para 13 
canais na grelha da TDT será um 
incentivo para reter utilizadores. 
Por outro lado, a necessidade de 
adquirir novos descodificadores 

será uma barreira à sua 
permanência e um incentivo ao 

desenvolvimento da rede de fibra.

A possibilidade de utilização da 
rede de fibra na distribuição do 

serviço universal deverá impactar 
positivamente no crescimento 

desta plataforma.

Impacto na cobertura da rede de TDT
Tal como no modelo atual, exige a continuação da operacionalização da 

rede TDT com uma elevada cobertura nacional.

Pela definição do modelo e pela 
elevada cobertura de outras 

plataformas é possível que a rede 
TDT se torne obsoleta, ou apenas 

utilizada em situações muito 
pontuais. 

Impacto na utilização da plataforma de satélite 

Assumindo um impacto 
semelhante à introdução da RTP 
3 e RTP Memória, o DTH deverá 

manter a tendência estável 
demonstrada nos últimos anos.

Tendo em conta a elevada taxa 
de cobertura da TDT, o DTH 
deverá manter a tendência 

estável demonstrada nos últimos 
anos.

Deverá ser do interesse do 
operador no curto prazo recorrer 
a esta tecnologia para distribuir o 

sinal em zonas remotas. No 
entanto as previsões de 

proliferação de fibra deverão a 
prazo reduzir a utilização desta 

plataforma.

Impactos dos modelos nas práticas das plataformas concorrentes



© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores S.A.

“Deloitte” refere-se a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada de responsabilidade limitada do Reino Unido (DTTL), ou a uma ou 
mais entidades da sua rede de firmas membro e respetivas entidades relacionadas. A DTTL e cada uma das firmas membro da sua rede são 
entidades legais separadas e independentes. Aceda a www.deloitte.com/pt/about para saber mais sobre a nossa rede global de firmas membro.

A Deloitte presta serviços de auditoria, consultoria, financial advisory, risk advisory, consultoria fiscal e serviços relacionados a clientes nos mais 
diversos setores de atividade. Quatro em cada cinco empresas da Fortune Global 500® recorrem aos serviços da Deloitte, através da sua rede 
global de firmas membro presente em mais de 150 países, combinando competências de elevado nível, conhecimento e serviços de elevada 
qualidade para responder aos mais complexos desafios de negócio dos seus clientes. Para saber como os aproximadamente 245.000 profissionais 
criam um impacto positivo, siga a nossa página no Facebook, LinkedIn ou Twitter.

https://www.facebook.com/deloitte?_rdr=p
https://www.linkedin.com/company/deloitte
https://twitter.com/deloitte

