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Balanço da TDT
Introdução à TDT em Portugal

Na TDT, os sons e imagens dos diferentes 

canais televisivos são digitalizados, 

codificados e difundidos através do ar pelos 

centros emissores. 

Este sinal é recebido, por intermédio das 

antenas individuais ou coletivas existentes 

nos edifícios/ habitações, e convertido 

novamente no som e imagem de cada canal 

televisivo através de descodificadores TDT.

A TDT em Portugal foi desenhada 

para assegurar o serviço gratuito de 

televisão a toda a população

A TDT permite a eficiente utilização 

do espectro, com elevada cobertura 

e  baixos custos de instalação

A TDT permite o crescimento do número de 

utilizadores sem necessidade de 

investimento em infraestrutura na rede de 

acesso, uma vez que o sinal é rececionado via 

antena.

Contudo, a qualidade do sinal é mais 

variável que o das restantes plataformas, 

uma vez que pode ser condicionado por 

condições atmosféricas.

Desde o switch-off em 2012, em substituição 

do serviço analógico, a TDT assegura o 

acesso, de forma gratuita, aos canais 

generalistas nacionais.

A TDT disponibiliza também um Guia de 

Programação Eletrónico (EPG) para consultar 

os horários dos programas de televisão.

A TDT é uma tecnologia utilizada 

para transmissão de conteúdos 

audiovisuais
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Balanço da TDT
Eixos de Análise da Evolução do TDT em Portugal 

Evolução da Taxa de 

Penetração
Qualidade de ServiçoProposta de Valor

De forma a perceber o contexto evolutivo da disponibilização do serviço gratuito de televisão em Portugal, através da tecnologia TDT, importa 
analisar 3 principais eixos, com interdependência direta entre si:
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Balanço da TDT
Adoção da TV por Subscrição em Portugal

• No final do 1º trimestre de 2017, existiam cerca 

de 3,7 milhões de assinantes do serviço de 

distribuição de sinais de televisão por 

subscrição.

• Estes 3,7 milhões de assinantes traduzem-se 

numa taxa de penetração por total de 

famílias clássicas de 91% em 2017. Desde 

2011, este valor cresceu 21 pontos percentuais.

• Considerando a taxa de penetração por total 

de alojamentos (que inclui segundas casas e 

outro tipo de alojamentos) o seu valor situou-se 

nos 62% no primeiro trimestre de 2017.

Fonte: ANACOM – Serviço de distribuição de sinais de televisão por subscrição – 1º T 2017

Evolução da taxa de penetração de assinantes de TV por subscrição 
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Balanço da TDT
Penetração da TDT em Portugal

• De acordo com a ANACOM, a taxa de 

penetração do serviço de televisão em 

famílias clássicas é de 91%.

• Este valor é determinado pelo rácio entre o 

número de conexões de pacotes de televisão 

em Portugal (ANACOM: 3.695K no primeiro 

trimestre de 2017) e o número total de 

famílias clássicas (INE: 4.080K).

• Contudo, é necessário ter em conta que uma 

família pode possuir mais do que uma casa, 

e da mesma forma ter várias subscrições do 

serviço de televisão. Assim, este indicador 

pode ser superior a 100%.

• Os dados fornecidos pela Marktest no seu 

estudo regular ao setor das telecomunicações 

baseado em inquéritos (“Barómetro 

Telecomunicações”), enunciam que, em 

2016, o peso dos lares que usufruíam de 

um serviço de televisão por subscrição 

consistia em 77,7%, ou seja ~22% dos 

lares utiliza a TDT.

• Note-se que pela forma diferenciada como 

são calculadas os rácios, este valor não é 

contraditório com o número da ANACOM.

• Em dezembro de 2015, a ERC realizou um 

inquérito no qual aferiu que 75,7% das casas 

com televisão possuía acesso a mais de 5 

canais de televisão, o que significa que 

~24% das casas utiliza a TDT como 

plataforma de acesso a conteúdos 

televisivos.

ANACOM Marktest ERC

Lares com TV Paga em Portugal 

(2016)
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(2015)

76%

24%
A mais de 5

canais

Aos 5 canais de

acesso gratuito

91%

0%

25%

50%

75%

100%

Taxa de Penetração da TV por

subscrição nas famílias clássicas

Fonte: Obercom, ANACOM, INE, Marketest, ERC, Análise Deloitte
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Balanço da TDT
Correlação entre PIB per Capita e Penetração da TDT
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Coeficiente de Correlação de Pearson2: -0,637 

Comparação da taxa de penetração de TV gratuita com o PIB per capita1

(2015)

É possível observar uma correlação negativa 

moderada entre a taxa de penetração da TV 

gratuita e o PIB per capita, para os países 

analisados (Portugal não foi considerado no cálculo da 

correlação).

Sendo o PIB per capita uma medida de riqueza 

comparável entre países, o gráfico sugere que para 

países cujo PIB per capita é relativamente 

inferior, o serviço de televisão gratuito tende a 

ter uma adoção mais elevada. 

Portugal comporta-se com um outlier, pois apesar 

de ter o PIB per capita mais baixo dos países 

analisados, a penetração da TV gratuita não está 

equiparada aos casos de Espanha e Itália (países 

da lista com o PIB per capita mais próximo do 

português).

Fontes: ERC; Ofcom; ComReg (com base num estudo da Nielson); Worldbank; Análise Deloitte 

Tx. Penetração 
TV gratuita

PIB per capita
(milhares €)

1 Para o estudo é considerada a plataforma associada à principal TV de cada lar e assumido que todos os lares com TV paga utilizam a mesma como principal TV.
2 Portugal não foi considerado na análise com vista a não influenciar a relação existente entre as variáveis nos restantes países europeus. 
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Balanço da TDT
Análise da Qualidade Serviço

• As sondas utilizadas pela ANACOM apontam para um nível médio de disponibilidade do serviço 
de 99,37% e uma estabilidade classificada como “elevada”.

• No sentido de monitorizar a qualidade e estabilidade do sinal, a ANACOM recorre a sondas 
instaladas em 2014 em todo o país.

Disponibilidade e Estabilidade do Serviço de TV via TDT
(2016)

Relatório sobre qualidade de serviçoImplementação de rede de sondas

Mapa de Sondas da ANACOM
(2015)

ANACOM

Inquérito a 1.714 indivíduos

Tem falhas na receção do sinal?

62%

38%
Sim

Não

DECO

• De acordo com um inquérito da DECO, 10 meses depois do 
switch-off do sinal analógico, mais de metade dos 
utilizadores de TDT registaram falhas na receção do 
sinal.

(2012)
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Balanço da TDT
Correlação entre oferta Disponibilizada e Penetração da TDT

Comparação da taxa de penetração de TV gratuita com o número de canais FTA de 
cobertura nacional1

Apesar de não se observar uma relação direta, todos 

os países com uma taxa de penetração superior 

a Portugal apresentam um mínimo de 26 canais 

na grelha.

Analisando o coeficiente de correlação, observa-se 

uma relação fraca (inferior a 50%) entre o número de 

canais FTA oferecidos com cobertura nacional e a 

taxa de penetração da TV gratuita. Existem países 

com maior oferta de canais cuja penetração da TV 

gratuita é relativamente menor.

Espanha, por exemplo, com uma oferta de 27 canais 

FTA nacionais, tem uma penetração da TV gratuita de 

70%, enquanto o UK com 97 canais FTA apresenta 

apenas uma penetração de 38%.

Fontes: Digital TV Research Ltd; Ofcom; ERC; ComReg; MAVISE; Freenet TV; Análise Deloitte
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1 Para o estudo é considerada a plataforma associada à principal TV de cada lar e assumido que todos os lares com TV paga utilizam a mesma como principal TV. A taxa de penetração diz respeito a dados de 2015 
enquanto o número de canais FTA foi apurado com base nos dados mais recentes da Mavise (2016 ou 2017). O número de canais FTA compreende o total de canais com cobertura nacional.
2 Na Irlanda é considerado o total de canais FTA transmitidos via satélite (100 canais), devido à diferença face à plataforma TDT (10 canais).

2

Coeficiente de Correlação de Pearson: 0,411 
Tx. Penetração 

TV gratuita
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Balanço da TDT
Proposta de Valor da TDT Nacional VS Geografias em Análise

1 Para o estudo é considerada a plataforma associada à principal TV de cada lar, sendo o somatório das taxas de penetração de todas as plataformas 100%. Os valores são respeitantes a 2015.
2 Média de valores excluindo o caso português.

Indicador Portugal Média2 Melhor caso

% de canais FTA nacionais HD 0% 29% 92%

Número de canais FTA de cobertura nacional 7 42 101

Número de canais Pay-TV de cobertura nacional 0 11 27

Número de categorias temáticas FTA 4 8 11

Taxa de penetração da TDT (TV Principal1) 24% 30% 71%

Taxa de cobertura populacional 93% 97% 100%
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