INTRODUÇÃO
Este estudo doutoral iniciou-se em 2007, com o objetivo de analisar a transição
da TV analógica terrestre para a tecnologia digital em Portugal, através de uma
abordagem investigativa que observasse as relações entre o Estado, as entidades
reguladoras, a sociedade civil e as empresas que atuam no mercado das
telecomunicações.
Inicialmente, a pergunta de partida deste estudo era a seguinte: As relações
económicas e políticas que se estabelecessem no processo de implementação da TV
digital terrestre em Portugal vão resultar numa televisão mais democrática e interativa?
No entanto, poucos meses depois de começarmos a investigação, diante da
complexidade de analisar um objeto de estudo que estava em formação, constatamos
que havia muitas questões, dúvidas e curiosidades suscitadas pelo processo, que se
revelou extraordinariamente fluido.
Portanto, a pergunta inicial desdobrou-se noutras questões: Como decorre o
processo de implementação da televisão digital terrestre em Portugal? Quais são os
principais atores políticos e económicos envolvidos no processo de decisão? Como se
articulam as forças e os interesses entre estes atores sociais? Com que resultados para a
população portuguesa, em geral, e para as regiões mais desfavorecidas, em particular?
Desta forma, estabelecemos caminhos mais amplos para um estudo que
pretendeu construir, diante de uma observação crítica, uma visão fundada nas teorias
políticas, económicas, sociológicas, tecnológicas e da comunicação, de forma a deixar
claros os contextos e as lógicas do estabelecimento do modelo da Televisão Digital
Terreste (TDT) portuguesa.
As nossas hipóteses iniciais, após um profundo trabalho exploratório do tema,
eram:
1.

Com a televisão digital terrestre a potencial oferta de canais free-to-air

aumenta, devido ao melhor aproveitamento de espectro radioelétrico, e isto
ocasiona grandes alterações no mercado televisivo, ao nível económico e
social, o que provoca uma democratização do meio, com o surgimento de
novos canais nacionais e de canais regionais.
2.

A TV digital terrestre, por ter um carácter não linear, permitirá ao

telespectador opções de interatividade que não existem na televisão analógica.
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3.

Com a mudança do mercado, ocorrerão fusões e acordos entre empresas

televisivas que poderão transmitir não apenas na plataforma terrestre, mas
também em IPTV (Internet Protocol TV), TV móvel, satélite e por cabo.
4.

A difusão terrestre criará uma televisão móvel gratuita, que formará um

novo mercado televisivo, com dinâmicas próprias.
Quando estabelecemos as hipóteses, em 2007, o mercado da TDT era uma
incógnita. Ainda não havia um modelo de sucesso no mundo e o próprio sistema técnico
de transmissão estava em fase inicial. Tentamos, então, estabelecer algumas
conjunturas, sobretudo de acordo com as potencialidades que a tecnologia permitia.
Para nós, naquela altura, não havia dúvidas de que Portugal iria tirar o maior proveito
possível do que a plataforma digital poderia oferecer, levando às pessoas uma televisão
aberta com características que até então eram oferecidas apenas pelos serviços de TV
paga, mas que, com a TDT, seriam difundidas também de forma gratuita.
Com o tempo, isto revelou-se um engano. As lógicas políticas e económicas
interpuseram-se e limitaram a exploração de serviços plenamente viáveis pela
tecnologia, que não se concretizaram devido aos lóbis empresariais e à passividade do
regulador das telecomunicações perante a força dos grandes grupos privados que tinham
interesse no fortalecimento do mercado de TV paga. Outro fator que colaborou para o
estabelecimento do pouco atrativo modelo de TDT em Portugal foi a inércia da RTP –
Rádio e Televisão de Portugal, que se revelou um ator com pouca influência no
processo1, sendo que a participação efetiva do operador público na implementação da
TDT seria espectável, pois em grande parte dos Estados membros da União Europeia
(UE) a presença dos canais públicos foi reforçada na TDT, como forma de incentivar a
adesão dos cidadãos ao sistema.
À medida que fomos avançando, os nossos objetivos também foram
reformulados e expandidos. No início pretendíamos:

1

Em maio de 2012, a Comissão de Trabalhadores da RTP entregou uma ação judicial contra o Conselho
de Administração do grupo, alegando que a direção não estava disposta a lutar pela televisão pública. No
comunicado que anunciou a decisão, os trabalhadores abordaram, entre outras questões, o pouco
envolvimento da RTP na implementação da TDT. O documento referia: "Na questão da TDT, o CA
(Conselho de Administração) nada fez para disputar à PT a introdução de uma nova tecnologia que em
todo o mundo civilizado serve para fazer chegar gratuitamente mais e melhor televisão a mais públicos".
Ainda de acordo com o comunicado, isto "colocou Portugal no lugar de único país europeu em que a TDT
só serve para extorquir mais dinheiro ao público" (Diário Económico, 28 de maio de 2012). Disponível
em
http://economico.sapo.pt/noticias/trabalhadores-da-rtp-colocam-administracao-emtribunal_145460.html. Acedido em 31 de maio de 2012.
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 Estudar as mudanças efetuadas pela entrada em operação da TDT, sob a ótica
dos transmissores, dos recetores e dos produtores de conteúdo.
 Construir um modelo de análise sobre todos os atores envolvidos no processo
de implementação e de transmissão digital terrestre, suas implicações e o
comportamento diante da nova tecnologia de transmissão digital.
 Analisar as leis de regulação da radiodifusão em Portugal e na Europa e suas
eventuais mudanças a partir da TV digital.
 Comparar a TV digital terrestre free-to-air e a TV por subscrição.
 Compreender a formação e o funcionamento da TV digital terrestre móvel.
 Contribuir para a construção teórica do modelo de televisão digital terrestre e
indicações sobre os paradigmas suscitados a partir das hipóteses levantadas.
Novos objetivos foram surgindo no decorrer das investigações, entre eles o
estudo sobre a regulação das comunicações, que se revelou fundamental para que
pudéssemos desenvolver uma tese e perceber a construção do modelo da TDT
portuguesa.
Para alcançarmos os objetivos traçados, testarmos as hipóteses e elaborarmos
um estudo que pudesse contribuir para o entendimento das lógicas da introdução da
televisão digital terrestre em Portugal e para eventuais novos trabalhos na área em
questão, a estrutura que escolhemos intercala questões técnicas, de engenharia das
telecomunicações - necessárias para percebermos o real potencial da tecnologia digital,
e questões teóricas, que nos permitiram a interpretação de documentos e a leitura da
realidade com base em textos e considerações de estudiosos. Tais abordagens discorrem
ao longo de oito capítulos.
No capítulo 1, optamos por fazer uma exposição de teorias que consideramos
estruturantes no processo de implementação da TV digital em Portugal. Descrevemos a
formação de uma economia política da comunicação e, buscando conceções que vão
desde a Grécia antiga até a contemporaneidade, fazemos uma análise do que é esfera
pública e o do que é esfera privada, e da mudança destes conceitos com o passar do
tempo. Observamos ainda os contextos económicos, o surgimento das teorias do
liberalismo, a ascensão do modelo Keynesiano após a Crise de 1929 e o retorno das
ideias liberais, a partir da crise do petróleo na década de 1970. No contexto político,
abordamos as mudanças históricas nas conceções de Estado, a formação do conceito de
classes, a oposição do ideal comunista ao modelo capitalista, formando uma dicotomia
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que iria influenciar não apenas na perceção da importância das comunicações, mas
também na formação dos mercados domésticos e do comércio internacional de
tecnologias de telecomunicações, que resultariam no fomento das tecnologias de
transmissões digitais televisivas. Fazemos, ainda no capítulo 1, uma contextualização
dos factos que levaram à formação da União Europeia, bem como das influências
neoliberais que resultaram na desregulamentação das telecomunicações na Europa e no
surgimento das agências reguladoras. E, por ser a regulação das telecomunicações um
dos pontos fulcrais da implementação da TDT portuguesa, abordamos as principais
teorias da regulação, suas visões positivas e negativas, e, sobretudo, os riscos que
podem resultar numa captura do regulador por parte do mercado, que parece ter sido o
caso português na implementação da TDT.
No capítulo 2, procuramos explicar as tecnologias de transmissão televisiva.
Abordamos tecnicamente o assunto, para podermos perceber o que é, fisicamente, a
televisão digital. É um capítulo que cumpre a função de explicitar ao pormenor o objeto
sobre o qual estamos debruçados. Sem o entendimento da engenharia das
telecomunicações não seria possível estudarmos o processo de implementação da TDT,
que envolve a concessão de multiplexes, a libertação de frequências no espectro
radioelétrico, a possibilidade de termos outros serviços de comunicações eletrónicos
numa fase pós-televisão analógica. No decorrer do capítulo, mostramos como a
televisão evoluiu e a sua difusão através de novas plataformas - como o cabo, o satélite,
a TV por protocolo de Internet (IPTV) - que hoje compõem o cenário que configura a
formação do modelo da TDT em Portugal. Observamos também para onde o futuro
aponta em termos de comunicações digitais. Devido a importância do capítulo 2, ele
serviu como base para o lançamento de um livro, publicado em 2011, intitulado "TV
digital: sistemas, conceitos e tecnologias" (Denicoli, 2011), que foi uma das
consequências deste estudo.
No capítulo 3, abordamos o desenvolvimento dos quatro padrões de TV digital
existentes no mundo – o chinês, o europeu, o japonês e o norte-americano. Estes
sistemas são fruto de conjeturas políticas, económicas e tecnológicas, mas que têm o
mercado como o grande influenciador e impulsionador, inclusive da decisão de se
digitalizar os sinais televisivos. Procuramos explicar a formação dos sistemas a partir de
um contexto macro, numa escala mundial, que nos ajudará a perceber a realidade
portuguesa enquanto parte de um processo de mudança que ocorre paralelamente em
todos os continentes, mas que têm particularidades que variam não somente de acordo
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com o padrão escolhido, mas também de país para país, conforme as peculiaridades de
cada local.
O cenário europeu está descrito detalhadamente no capítulo 4, onde mapeamos
as políticas da TV digital na União Europeia. Tal explanação fez-se necessária porque,
sendo a TV digital uma política com enquadramentos específicos propostos para todos
os Estados membros, era preciso perceber como cada país estava a construir o seu
cenário referente à TDT, para que pudéssemos entender se o posicionamento de
Portugal estava de acordo com os seus pares ou se as particularidades domésticas eram
as que mais influenciavam no processo. O estudo minucioso do cenário europeu
mostrou-se profundamente importante. A leitura exaustiva do mercado televisivo nos
Estados membros foi primordial para que olhássemos o nosso objeto de estudo de forma
macro, a partir de uma análise comparativa, que nos permitiu perceber melhor as lógicas
inerentes ao processo de decisão política em Portugal.
Os resultados do levantamento que fizemos neste mapeamento da TDT na UE
foram divulgados pelos meios de comunicação e serviram para fomentar na esfera
pública o debate sobre as condições da TDT portuguesa, e para alertar que o potencial
da tecnologia digital terrestre estava a ser pouco aproveitado em Portugal, em relação à
maioria dos países da União Europeia2.
A recolha de dados sobre os países da UE foi extremamente difícil, pois as
informações estavam muito dispersas. Os dados oficiais, disponibilizados pelo
Observatório Audiovisual Europeu, deixavam lacunas, sobretudo em relação à dinâmica
económica do mercado televisivo, no que diz respeito às plataformas free-to-air e às
plataformas de TV paga, e também em relação aos canais de alcance nacional
disponibilizados na TDT. Por isso, buscamos informações em agências reguladoras, em
empresas televisivas, recorremos a relatórios comerciais produzidos por empresas
privadas com o intuito de orientar investimentos no setor televisivo europeu, e fizemos
entrevistas com especialistas. Desta forma, conseguimos perceber melhor a realidade
portuguesa dentro do contexto europeu. Observamos que Portugal era país que menos
oferecia canais na TDT. Foi também com este levantamento que verificamos que o
modelo português foi um dos poucos onde a TV pública não foi um ator-chave no
processo de introdução da plataforma digital terrestre. O recurso ao fortalecimento dos
canais públicos na plataforma digital terrestre ocorreu na maioria dos países do bloco,
2

A disparidade do modelo da TDT em Portugal em relação aos demais países da União Europeia foi um
tema recorrente em reportagens publicadas nos meios de comunicação de massa, tendo como fonte
resultados parciais deste estudo.
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mas principalmente na Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Finlândia,
França, Grécia, Hungria, Itália, Irlanda, Polónia, Reino Unido, República Checa e
Suécia, conforme demonstramos ao longo do capítulo.
Após analisarmos o cenário europeu, no capítulo 5 buscamos descrever as
telecomunicações em Portugal, focando não apenas nos factos relacionados com
evolução das tecnologias de comunicação, mas também nos contextos que propiciaram
e influenciaram as escolhas do país neste campo, como as características inerentes às
tomadas de decisão política. Também analisamos o processo doméstico de privatização
do mercado das telecomunicações, que teve início após a adesão do país à Comunidade
Económica Europeia e se acentuou na década de 1990, com a entrada em operação das
TVs privadas e com a privatização da Portugal Telecom (PT). E, sendo a PT o principal
agente no processo de implementação da TV digital terrestre, já que passou a ser a
detentora das licenças para a utilização das frequências da TDT, o capítulo também
procura mostrar a dimensão desta empresa, a sua formação e a manutenção da sua
ligação com o Estado após a privatização, através de golden shares 3 e por meio da
detenção, por parte do banco público Caixa Geral de Depósitos, de 6,23% das ações do
grupo.
O capítulo 5 procura ainda explicitar como surgiram as agências reguladoras
do setor das comunicações em Portugal e como se configuram a Anacom – Autoridade
Nacional de Comunicações, e a ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação
Social. Buscamos ainda mostrar o cenário televisivo no país, fazendo uma análise sobre
os operadores da TV aberta e da abertura do mercado nacional aos serviços de TV por
subscrição.
No capítulo 6, tentamos desconstruir o modelo de TDT estabelecido em
Portugal, a partir de análises minuciosas de documentos e observação crítica dos
acontecimentos que se sucederam desde o início deste estudo, quando a TDT era ainda
uma promessa, passando pelo arranque das transmissões digitais terrestres, em 2009, e o
apagão analógico, em 2012. O capítulo mostra como foram estabelecidas as regras dos
concursos públicos para a concessão de licenças de transmissão dos sinais digitais e
também de uma licença para a oferta de um serviço de TDT por subscrição, que acabou
por não se concretizar. Também procuramos analisar a questão do quinto canal
generalista, que iria operar somente na plataforma digital e funcionaria como um
3

Golden shares são ações de classe especial que garantem uma influência do seu detentor na empresa na
qual possui participação. Em geral essas ações são de propriedade do poder público e lhes são concedidas
após um processo de privatização.
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incentivo à migração para a TDT, mas que não resultou, pois as candidaturas
apresentadas no concurso público para a concessão do canal foram chumbadas.
No capítulo 7, procuramos demonstrar como ocorreram na prática o switch-off
analógico e o switch-over digital e quais foram os problemas gerados, como a redução
da cobertura em relação à TV analógica e o surgimento de zonas de sombra sem
cobertura terreste, os equívocos em relação às campanhas publicitárias para
conscientizar os cidadãos sobre a TDT e a política de subsídios, que foi alterada em
benefício de interesses privados e em detrimento da população. Procuramos também
descrever a influência do processo no mercado televisivo e o crescimento das audiências
da TV paga e do próprio mercado de TV por subscrição, que foi muito beneficiado com
o modelo de TDT estabelecido. Constatamos ainda indícios de não cumprimento da Lei
das Comunicações Eletrónicas4 por parte da Anacom. Por fim, analisamos o início do
processo de exploração do dividendo digital – que são as frequências libertadas com o
fim da TV analógica – e a atribuição de licenças para a Internet em banda larga
espectral, o chamado 4G.
O capítulo 8 centra-se nas relações entre a Portugal Telecom, a Anacom e os
governos do PS e PSD, que estiveram à frente da administração do país durante o
período de implementação da TDT. Analisamos com maior ênfase estes atores porque
observamos que foram os mais influentes no processo e, a partir das relações entre eles,
pudemos averiguar que a televisão digital terrestre foi estabelecida sob fortes indícios de
que o regulador das telecomunicações foi capturado pela PT, com reflexos nas ações do
governo. Constatamos também que a condução do processo de estabelecimento da TDT
impediu a construção de uma televisão digital terrestre mais democrática e colaborou
para que o modelo português tivesse uma interatividade restrita, sem canais em alta
definição, sem o estabelecimento de uma TDT móvel, e para que fosse o país com a
oferta mais reduzida de canais entre os Estados membros da União Europeia. Houve
uma grande distorção do modelo inicialmente planeado, o que demonstra que as
influências resultaram em grandes vantagens para as empresas de TV paga e sobretudo
para a PT, que garantiu, com o aval da Anacom, o monopólio no setor da distribuição
dos sinais digitais terrestres e no fornecimento de equipamentos para a receção dos
canais free-to-air via satélite nas zonas de sombra.

4

Lei nº 4/2004, de 10 de fevereiro. Disponível em
http://www.dre.pt/pdf1s/2004/02/034A00/07880821.pdf. Acedido em 25 de maio de 2012.
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Metodologia
A metodologia de pesquisa que optamos ainda durante a elaboração do projeto
da tese tinha como propósito possibilitar a observação do processo de implementação da
TV digital terrestre em Portugal, sem o intuito de que os resultados da investigação
tivessem qualquer influência prática no objeto de estudo.
Do ponto de vista da abordagem, este estudo utilizou métodos qualitativos e
quantitativos. A investigação pode ser classificada como um estudo de caso, onde foram
utilizadas técnicas de observação direta intensiva e de comparação (Fernandes, 1995).
Para procedermos a investigação, definimos, inicialmente, os seguintes
procedimentos:


Investigação bibliográfica centrada não apenas nas ciências humanas,
mas

também

nos

estudos

económicos

e

na

engenharia

das

telecomunicações.


Realização de entrevistas em profundidade, não estruturadas, com
especialistas em telecomunicações e demais atores envolvidos com a
introdução da TDT.



Análises estatísticas sobre o mercado televisivo em Portugal e na Europa.



Investigação documental, sobretudo da legislação a respeito do mercado
de telecomunicações e radiodifusão em Portugal e na União Europeia.



Visitas técnicas aos operadores de televisão terrestre portugueses, com
canais difundidos free-to-air.

Diante da metodologia escolhida, lemos centenas de livros, papers e artigos
científicos, sendo que nem todos foram citados no corpo do estudo, mas serviram de
base para a construção do conhecimento aqui exposto. Em termos de citações, a tese
refere cerca 140 publicações de vários autores, de diversas partes do mundo.
A análise documental centra-se em mais de 70 documentos públicos, entre
acórdãos, comunicações oficiais, consultas públicas, decisões, decretos, decretos-lei,
deliberações, despachos, diretivas, estatutos, legislações, licenças, memorandos,
portarias, programas de governo, projetos de deliberação, projetos de lei, projetos de
regulamento, recomendações, recursos, regulamentos, relatórios, resoluções e tratados.
Tais documentos foram emitidos por entidades dos poderes executivo, legislativo e

8

judiciário, entidades reguladoras, empresas públicas, consórcios e organismos
internacionais.
Consultamos ainda 50 reportagens jornalísticas referentes à TDT, publicadas
nos seguintes meios de comunicação nacionais e internacionais: Agência Financeira,
Agência Lusa, Agência Novinite, Broadband TV News, Canal Parlamento, Correio da
Manhã, Diário de Notícias, Diário Económico, Dinheiro Vivo, El Mundo, Jornal de
Negócios, Jornal de Notícias, Jornal i, Portal Sapo, Público, Rádio TSF, Revista Deco
Proteste, Revista Tele Satélite, RTP1, RTP Informação, Semanário Expresso,
Semanário Sol, The Economist, The New York Times e The Telegraph.
Utilizamos também informações online retiradas de bases de dados públicas e
privadas, disponibilizadas nos websites das seguintes instituições:


Anacom – Autoridade Nacional de Comunicações (www.anacom.pt)



Digitag – Digital Terrestrial Television Action Group (www.digitag.org)



DVB Group – Digital Video Broadcasting Group (www.dvb.org)



ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social (www.erc.pt)



Impresa (www.impresa.pt)



ITU - International Telecommunication Union (www.itu.int)



Mavise - Database of TV companies and TV channels in the European
Union and candidate countries (http://mavise.obs.coe.int)



Observatório Audiovisual Europeu (www.obs.coe.int)



Portugal Telecom (www.telecom.pt)



RTP – Rádio e Televisão de Portugal (www.rtp.pt)



Zon Multimédia (www.zon.pt)

Consultamos ainda fóruns online que discutiam questões relativas às
telecomunicações digitais, weblogs e websites que abordavam direta ou indiretamente
assuntos referentes à TDT, além de relatórios produzidos por universidades e empresas
privadas interessadas no processo.
Também realizamos entrevistas com 28 personalidades que identificamos
como tendo conhecimento sobre a implementação da TV digital terrestre em Portugal
ou noutros países membros da União Europeia, sendo que três destas entrevistas foram
realizadas durante as visitas técnicas que fizemos às respetivas sedes dos operadores
televisivos RTP, SIC e TVI.
Foram entrevistados os seguintes especialistas:
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Adam Kupiec, investigador da Escola de Economia da Universidade de
Varsóvia.



Andrej Skolkay, diretor da Escola de Comunicação e Média da
Eslováquia.



Eduardo Cintra Torres, doutor em Sociologia, mestre em Comunicação,
Cultura e Tecnologias da Informação e professor na Universidade Católica
Portuguesa.



Eliseu Macedo, Engenheiro de Telecomunicações e mestre em Engenharia
Eletrónica e Telecomunicações



Emiliano

Treré,

investigador

do

Departamento

de

Estudos

da

Comunicação da Universidade de Bolonha, na Itália.


Eva K. Törnqvist, diretora do Centro para os Direitos Humanos,
Tecnologia e Sociedade, da Universidade de Linköping, na Suécia.



João Salvado, jornalista e sócio da Telecinco



José Nabais, diretor técnico da TVI



Jüri Pihel, chefe do Comitê de Televisão Digital da Estónia.



Kenneth Murphy, investigador do Centro de Pesquisa de Média da
Universidade de Ulster, na Irlanda.



Kristien Boels, Gerente de Marketing e Comunicações da Norkring
Bélgica, prestadora de serviços de telecomunicações.



Krisztina Rozgonyi, diretora da Autoridade Reguladora das Comunicações
da Hungria.



Liliana Andrei, chefe da Divisão de Radiodifusão e Gestão de Espectro da
Autoridade Reguladora das Comunicação da Roménia.



Malte Ressin, Investigador na Universidade West London, com trabalhos
publicados sobre o mercado da televisão digital na Alemanha.



Mijke Solot, investigador da Faculdade de Filosofia da Universidade
Erasmus de Roterdã.



Nicolas Nicoli, investigador do Departamento de Comunicação da
Universidade de Nicosia, no Chipre.



Petr Zeman, director do Departamento de Relações Internacionais do
Escritório de Telecomunicações da República Checa.
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Petri Vuorimaa, investigador do Departamento de Tecnologia e Média da
Universidade Aalto, na Finlândia.



Raul Araújo, diretor de operações da empresa GMTS - Global Media
Technology Solutions, subsidiária do grupo Impresa responsável por
fornecer meios técnicos à SIC.



Regina Bernhaupt, investigadora da Universidade de Salzburgo, na
Áustria.



Roberto Suarez, investigador do Instituto Hans Bredow de Pesquisa dos
Média, em Hamburgo. Tem uma vasta produção sobre a TV digital
espanhola.



Rogério Santos, doutor em Ciências da Comunicação e professor na
Universidade Católica Portuguesa.



Rui Matos, subdiretor de Sistemas e Manutenção da Direção de
Engenharia e Tecnologias da RTP.



Stylianos Papathanassopoulos, investigador da Faculdade de Comunicação
e Estudos dos Média, da Universidade de Atenas.



T. Uffe Johansen, editor da DIGI-TV, da Dinamarca.



Tomaz Turk, investigador da Faculdade de Economia da Universidade de
Ljubljana, na Eslovénia.



Zoran Spari, investigadora da Faculdade de Economia da Universidade de
Ljubljana, na Eslovénia.

As entrevistas com académicos, executivos de entidades internacionais e outros
especialistas, foram imprescindíveis para que pudéssemos observar e mapear a TDT nos
países membros da União Europeia.
Além dos procedimentos aqui referidos, decidimos, ainda no início deste
estudo, criar um weblog, com o intuito de manter uma base de dados sobre o tema a ser
investigado, e também com a intenção de debater publicamente o assunto com outros
interessados. O blog, cujo endereço é www.tvdigital.wordpress.com, revelou-se, no
decorrer do estudo, um elemento de extrema importância para que os temas abordados
fossem levados à esfera pública. De 14 de abril de 2007 a 1 de junho de 2012, o blog
recebeu 240.984 visitas. Foram publicados 558 mensagens, que geraram 932
comentários. Alguns leitores optaram por contactar-nos através de correio eletrónico,
cujo endereço disponibilizamos na homepage do site. Alguns destes leitores enviavam
11

documentos e disponibilizavam informações, estudos e relatórios referentes à TV
digital, funcionando muitas vezes como gatekeepers. Esta interação estaria muito
próxima do que alguns autores classificam como uma vertente da etnografia, chamada
"netnografia" (Amaral, Natal & Viana, 2008; Montardo & Passerino, 2006; Kozinets,
1998).
A etnografia vem do grego e significa a escrita/descrição de uma cultura. Seria
então um campo da antropologia, mas que se tem tornado interdisciplinar nas ciências
sociais, pois o método etnográfico de investigação científica é um processo misto de
construção social e individual, onde até mesmo o investigador e as escolhas que faz
durante seu trajeto estão sujeitos a pressupostos ontológicos e epistemológicos (Silva,
2003).
Amaral, Natal e Viana (2008), definem a etnografia e explicam a sua vertente
nos meios online:

A etnografia é um método de investigação oriundo da antropologia, que
reúne técnicas que munem o pesquisador para o trabalho de observação, a
partir da inserção em comunidades para pesquisa. (…) A transposição dessa
metodologia para o estudo de práticas comunicacionais mediadas por
computador recebe o nome de netnografia, ou etnografia virtual. (Amaral,
Natal e Viana, 2008: 35).

Para Kozinets (1998), a netnografia exige que o investigador esteja imerso na
comunidade virtual e seja um membro reconhecido e relevante do trabalho de campo.
No caso deste estudo, a criação do blog resultou no surgimento de uma comunidade que
interagia ao redor daquela plataforma, cujas informações eram replicadas nas redes
sociais online e também nos meios de comunicação. Estas consequências não estavam
previstas quando decidimos criar o blog.
Tal fenómeno encontra uma explicação nas teorias da regulação que
analisamos no capítulo 1 e que se referem à falta de transparência em processos de
regulação onde ocorre a captura do regulador pelo mercado. Como em Portugal
constatamos fortes indícios de captura da Anacom pela Portugal Telecom, conforme
demonstraremos em detalhe no capítulo 8, as assimetrias de informação foram uma
constante durante o processo de implementação da TDT.
Perante a escassez de informações por parte da Anacom e da Portugal
Telecom, atores diretamente envolvidos na introdução TV digital terrestre, coube à
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academia o papel de revelar dados, números e outras informações relativas ao processo5.
Ao divulgarmos no blog "TV Digital em Portugal" dados parciais da investigação
realizada no âmbito deste estudo doutoral, os meios de comunicação muitas vezes
utilizavam as informações para a construção do seu noticiário. Dados levantados nesta
investigação foram citados em pelo menos 48 reportagens publicadas em rádios, jornais,
websites informativos e televisões, sendo que duas peças foram veiculadas no
estrangeiro, nomeadamente no Brasil e no Reino Unido 6 . Algumas das reportagens,
feitas pela Agência Lusa, foram reproduzidas em diversos outros veículos.
Pelo facto deste estudo ter alcançado relevância no agendamento da esfera
pública, proporcionado pelos meios de comunicação de massa7, a investigação acabou
por ser um ator ativo no processo de implementação da TDT e não apenas um elemento
de análise passivo e distante, mesmo que tal ação não tenha ocorrido de forma
voluntária ou intencional.
Portanto, há também neste estudo uma vertente da metodologia de
investigação-ação, onde um dos pioneiros foi Kurt Lewin (1946), que explorou a
metodologia dentro da área da psicologia, de forma a perceber melhor eventuais
intervenções a partir de problemas sociais, por meio de um modelo em que seria
necessário um planeamento da ação do investigador, a ação em si e a averiguação sobre
o resultado desta ação. Também no Reino Unido, no instituto Tavistock, a investigaçãoação foi uma metodologia muito utilizada a partir do fim da II Guerra Mundial, quando
os investigadores agiam como atores na investigação, para trabalhar melhor os
problemas sociais gerados pelo conflito. O instituto estudava os distúrbios psicológicos
dos veteranos e prisioneiros de guerra (Fernandes, 2006).

5

Além desta investigação, destacamos o trabalho realizado pela Universidade Lusófona, através do
projeto ADPT-DTV, cujas informações estão disponíveis no endereço http://adoptdtv.ulusofona.pt/.
Acedido em 30 de maio de 2012.
6
Listamos 48 reportagens e artigos jornalísticos onde foram divulgados resultados parciais deste estudo
(Ver referências).
7
Podemos destacar na cobertura dos meios de comunicação, a partir de informações parciais deste estudo,
a contestação dos anúncios oficiais da Anacom de que o apagão no litoral atingiria toda a costa, pois
muitos transmissores no litoral não seriam desligados por alimentarem retransmissores no interior. A
Anacom acabou por fasear o apagão no litoral. Também revelamos a situação de Portugal em relação aos
demais países europeus, relativamente ao número de canais nacionais na TDT e também dos canais
públicos, o que gerou muitas reportagens que mostraram a assimetria do país em comparação com os
demais Estados membros da União Europeia, conforme já mencionamos. O Parlamento pronunciou-se em
diversas ocasiões sobre esta disparidade. Mostramos ainda que a adoção de uma frequência única para a
TDT geraria interferências após o apagão, o que realmente ocorreu, levando a Anacom a autorizar a PT a
utilizar outras frequências para transmitir os sinais televisivos digitais terrestres. Os casos citados estão
demonstrados no capítulo 7.
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Kuhne e Quigley (1997), ao descreverem a metodologia utilizada por Lewin
(1946), apresentam quatro processos distintos presentes na investigação-ação:
planeamento, ação, observação e reflexão. Para os autores, tais processos, seriam
reaplicados de forma sucessiva, de acordo com os resultados que iriam sendo obtidos.
A investigação-ação seria, portanto, uma intervenção planeada, que ofereceria
soluções para os problemas levantados. Por isto, afirmamos que este estudo possui
apenas uma vertente da investigação-ação, não podendo, no entanto, ser incluído
totalmente dentro desta metodologia, porque, apesar da intervenção ter ocorrido na
prática, ela não foi planeada e aconteceu por conta das circunstâncias inerentes às
próprias lógicas formadas no entorno do objeto de estudo proposto.
Neste misto de investigação pura, investigação-ação, netnografia, análise
documental, visitas técnicas, análise bibliográfica, análise estatística e entrevistas em
profundidade, construímos uma visão do processo de implementação da TDT em
Portugal com reflexos na sociedade civil e, obviamente, nos meios académicos, onde foi
possível apresentar resultados em conferências, comunicações, artigos, e demais
publicações.
Portanto, na esfera académica, publicamos um artigo no International Journal
of Digital Television, com o título "The implementation of DTT in Portugal: a case of
public-private interplay" (Denicoli & Sousa, 2012) e um livro, já referido, intitulado
"TV Digital: sistemas, conceitos e Tecnologias" (Denicoli, 2011). Editamos o ebook
"Digital Communication Polices in the Information Society Promotion Stage" (Denicoli
& Sousa, 2012b), com a participação de investigadores do Brasil, Itália, Irlanda, Grécia,
Portugal, Polónia e Reino Unido, que descreveram o processo de implementação da
TDT em seus respetivos países e também falaram sobre outros campos da comunicação
digital como educação, cinema e rádio. Participamos, a convite, de um simpósio na
Assembleia da República 8 , de uma conferência na Escola Superior de Educação de
Coimbra (ESEC)9, do XII Congresso Nacional de Radiodifusão10, em Lisboa, e de um
debate sobre a TDT organizado pela Câmara Municipal de Oliveira do Hospital 11 .
Também a convite, participamos da escrita de dois capítulos do ebook "A TV dos

8

Simpósio para discutir a TDT em Portugal, realizado pela Comissão para a Ética, a Cidadania, no dia 31
de janeiro de 2012.
9
Conferência "A Televisão Digital Terrestre em Portugal", no dia 16 de fevereiro de 2012.
10
Realizado no dia 19 de novembro de 2011, na Escola Superior de Comunicação Social (ESCS), do
Instituto Politécnico de Lisboa.
11
Debate realizado no dia 15 de janeiro de 2012, no auditório da Biblioteca Municipal de Oliveira do
Hospital.
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Jornalistas", organizado por Felisbela Lopes e publicado pela Universidade do Minho
(Lopes, Denicoli & Neto, 2011; Lopes, Neto & Denicoli, 2011). Publicamos ainda seis
papers em congressos nacionais e internacionais (Denicoli & Sousa, 2007; Denicoli &
Sousa, 2009; Denicoli & Sousa, 2009b; Denicoli & Tourinho, 2011; Denicoli, Teixeira
& Sousa, 2011; Denicoli, Tourinho & Sousa, 2011).
É importante realçar que, como a implementação da TDT ocorreu
concomitantemente com a realização deste estudo, temos consciência de que só teremos
uma visão completa de todo o processo com o distanciamento temporal. No entanto,
como a ciência constrói-se passo a passo, deixamos aqui o nosso contributo para um
capítulo marcante da história da televisão portuguesa.
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