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Boa tarde a todos, 

Falar a esta hora, tão perto do encerramento, traz alguma vantagem mas, sobretudo, alguns 

inconvenientes evidentes para quem tem que intervir a esta altura tão avançada do Programa.  

 

A vantagem é que já se teve oportunidade de ouvir o que outros intervenientes disseram nas suas 

exposições ao longo do dia, pelo que sempre se pode ajustar a própria intervenção ao que 

anteriormente foi exposto.  

 

Os inconvenientes residem mais no facto de que, nesta altura, torna-se mais difícil dizer algo que 

soe original e, sobretudo, dizer algo suficientemente interessante para captar a atenção, muito 

provavelmente já saturada, dos presentes. 

http://www.mediacapital.pt/photoGallery.aspx?hMenuID=267&photoId=1060
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Portanto, peço desculpa pelas repeitições que, de maneira involuntária, possam advir das minhas 

palavras com a esperança de poder aportar aos trabalhos de hoje alguma reflexão que possa ser 

de utilidade.  

 

Por tudo isto, tratarei de limitar a minha intervenção a referir-me brevemente à posição da TVI, 

perante o facto de ter que abandonar o espaço analógico que, desde há dezasseis anos, temos 

vindo a utilizar e, nos últimos tempos, porque não dizê-lo, com algum resultado positivo comercial 

e de audiências, para passar, num prazo de três anos, a ter obrigatoriamente as nossas emissões 

no novo formato digital terrestre. 

 

Mas antes de entrar na materia, gostaria de dar uma nota de agradecimento à ANACOM, e ao Dr. 

Mário de Freitas, pelo amável convite que nos foi dirigido para participar neste seminário.  

 

Trata-se, sem dúvida, de uma iniciativa que valorizo muito positivamente por diferentes razões: 

 

 A primeira delas por considerar que é uma iniciativa muito oportuna no tempo, duas 

semanas antes do arranque das primeiras emissões de testes da TDT em Portugal. Um 

momento, portanto, extremamente adequado para expôr os diferentes pontos de vista das 

instituições, empresas e agentes interessados. Coincide, além disso, com o período da 

consulta pública aberta pela ANACOM, até ao 13 de Maio que, estou convencido, será 

sensível, duma forma ou de outra, ao que aqui foi dito.  

Quero desde já antecipar que a TVI se propõe remeter ao regulador, antes do fim do prazo 

estabelecido, as suas considerações sobre o dividendo digital. 

 

 Em segundo lugar, julgo que a orden dos trabalhos de hoje contou com uma agenda bem 

estruturada, orientada e muito pragmática, no sentido de reunir reguladores, fabricantes 

de equipamentos, operadores de telecomunicações e operadores de televisão, que 

considero a forma certa em que tem que ser abordado este tipo de questões. Por isso, 

permitam-me que felicite aqui os organizadores e os promotores deste Seminário, 

atrevendo-me a pedir que esse espírito se mantenha ao longo dos próximos três anos, de 

forma a acompanhar ordenadamente e em conjunto a transição até ao switch off, e para 

reflectir sobre a gestão futura do dividendo digital. 
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As televisões privadas, e falando agora pela TVI, temos ocupado o espectro radioeléctrico que, 

mediante uma concessão administrativa, nos foi concedido, respeitando as obrigações contraídas 

na obtenção e posterior renovação da nossa licença, procurando 24 horas por dia criar, informar, 

emocionar, fazer sonhar milhões de portugueses, independentemente da sua idade, sexo, origem 

social, preferências políticas e credos religiosos. Todos os dias, mais de seis milhões de 

portugueses espreitam a TVI, ou melhor, a TVI espreita diariamente as suas casas para renovar 

uma relação de respeito e afecto mútuo.  

 

Mais de 210 minutos de consumo diário de televisão fazem do espectador português um 

espectador qualificado no contexto da União Europeia e fazem das estações portuguesas de 

televisão, desde logo da TVI, um veículo privilegiado para a expressão da criatividade e do talento 

dos profissionais portugueses, para a difusão de conteúdos audiovisuais e, sobretudo, uma 

excelente plataforma publicitária e, como tal, motor fundamental para a reactivação da economia. 

 

Isto é, em traços largos, parte do que é hoje uma televisão privada em Portugal. Mas somos 

também uma empresa que dá emprego directo e estável a várias centenas de pessoas e que gera 

várias centenas mais de empregos indirectos e que, por tudo isso, olha para o futuro digital que foi 

organizado com alguns receios misturados com um certo cepticismo. 

 

Somente nos últimos dias foi desbloqueado entre nós o concurso para a TDT paga e foi 

completado assim o desenho para o arranque da TDT em Portugal. Portugal junta-se, com um 

certo atraso, à TDT, e julgo sem margem para errar, se pretender cumprir os prazos que, no 

contexto das orientações da União Europeia, foram marcados. 

Permitam-me que diga nesta altura que, finalmente, o bom senso prevaleceu  na resolução dos 

três concursos relacionados com a TDT e, para além das questões formais da apresentação ou 

estéticas.  

O facto de ser a empresa PT a primeira responsável para impulsionar entre nós a TDT é a melhor 

garantia do seu posssível desenvolvimento dada as suas capacidades tecnológicas e financeiras 

para fazer avançar um processo como este, difícil de gerir, sempre na condição de evitar a 

tentação de pensar que pode fazer tudo sozinha.   
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É evidente que nas televisões temos algo a dizer quanto ao aproveitamento do espaço analógico 

que ficará disponível, mas é ainda mais evidente que as televisões não podem ser sujeitos passivos 

na nova realidade digital, nem ser os primeiros a sofrerem prejuízos com a perda da sua condição 

analógica. Também nós queremos participar no dividendo digital. Não está escrito em parte 

nenhuma que as televisões devam ficar à margem ou excluídas do aproveitamento futuro do 

espaço radioeléctrico que será liberto.  

 

Nenhum de nós deveria aspirar a fazer aquilo que não sabe fazer ou para o que não está 

preparado. Esta é uma excelente oportunidade para extrair o melhor das capacidades e 

experiências de cada uma das instituições e agentes interessados. 

 

Mas a transição para a TDT produz-se em Portugal em circunstâncias assaz complexas: 

 

 É natural que se olhe com cautela para uma mudança tecnológica, provocada por uma 

decisão institucional ou um imperativo político. Daí que tudo quanto se faça para contar 

com a presença e a participação activa dos diferentes agentes e sectores implicados só 

possa ser visto como um sinal prometedor e positivo. 

 A importante penetração das diferentes ofertas de televisão por cabo, satélite e Internet 

reduz o  atractivo para a oferta da TDT e para as funcionalidades acrescentadas que a TDT 

traz. 

 A situação de aguda crise económica que, de maneira muito intensa, afecta a sociedade 

portuguesa, não favorece o investimento nem facilita assumir o aumento de custos que a 

implantação da TDT supõe. 

O sector de Meios de Comunicação Social em Portugal, e muito especialmente as empresas de 

televisão, estão a sofrer os efeitos duma crise que se projecta sobre um mercado pequeno nas 

suas dimensões, limitado no seu potencial de crescimento e extraordinariamente rígido nas suas 

respostas. 

 

No ano de 2008, por umas razões ou outras, dentre as principais empresas do sector em Portugal, 

só uma apresentou um resultado líquido positivo. Esta é a dura realidade.  

 

Não se pode pretender que as televisões que se desenvolvem numa situação tão desfavorável 

suportem as pesadas carregas e obrigações adicionais, que somente podem penalizar as suas já de 
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si castigadas operações e maltratadas contas. È por isto que, se se pretende a extensão da TDT e 

uma gestão eficiente do dividendo digital, deveriam criar-se mecanismos que incentivassem e 

favorecessem essa mudança, entre operadores, fabricantes, instaladores e consumidores,  

 

A não se fazer assim corre-se o risco de ficar a meio do caminho ou, pior ainda, perder outra vez o 

combóio da televisão digital terrestre e de assegurar um mais que previsível atraso para o futuro 

da TDT. 

 

Para terminar gostaría de deixar algumas sugestões para a organização da gestão do dividendo 

digital: 

1. Abandonar os preconceitos sobre o que dará o dividendo digital. Uma atitude aberta e 

flexível pode ser de grande ajuda para adaptar as decisões a umas condições em mudança 

e que estão a evoluir muito rápidamente. 

2. As televisões deveriam ter a hipótese de estar presentes no aproveitamento do espectro 

radioeléctrico que vai ficar disponível no que diz respeito aos possíveis serviços da 

televisão e conteúdos audiovisuais. Os futuros beneficiários do dividendo digital não 

deveriam ser predeterminados duma maneira excluyente,  parcial ou unilateral. 

3. Contar com um calendário definido que evite improvisações ou precipitações que podem 

afectar negativamente o desenvolvimento de todo o processo. 

4. E, finalmente, pensar sempre em termos de sustentabilidade económica para evitar 

transformar as oportunidades em falhanços e frustrações. Numa fase como a actual, de 

abrandamento dos investimentos, de dinheiro escasso e de redução das margens das 

empresas, o dividendo digital precisa de ser gerido com realismo e em função das verbas 

disponíveis e dos retornos previstos.  

Sería imperdoável confundir inovação e procura, aquilo que as nossas sociedades podem 

absorver e digerir, com uma exuberância irracional no tecnológico que acabasse numa 

espece de extravagância digital.  

 

 

Muito obrigado 


