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A Sociedade em Rede em Portugal 2008  
A Experiência Televisiva na Sociedade em Rede 
 

A televisão permanece um nó central das rotinas diárias dos portugueses: 99,9% da 

população tem televisor, 98,8% dos inquiridos afirmou ter visto TV na semana que 

antecedeu a recolha dos dados e cerca de 70% declarou ver pelo menos uma hora de 

televisão por dia.  

_____________________________________________________________________ 

 
 

A Experiência Televisiva na Era Digital 
 

Com o início das emissões de TDT (Televisão Digital Terrestre) em Portugal 

previsto para o próximo dia 29 de Abril, e a crescente consolidação das ofertas de 

IPTV, o sector televisivo atravessa na era actual uma fase de profundas alterações, 

quer em termos de dinâmicas do mercado, quer no que se refere aos consumos.  

Ao longo da sua história, a televisão teve de se adaptar a outras mudanças 

(Papathanassopoulos, 2002; Cambini e Valletti, 2002). Por exemplo, quando apareceu 

o VHS, as audiências tiveram pela primeira vez a capacidade de controlar o que viam 

e quando, podendo evitar a exposição aos espaços publicitários. Também a 

introdução da TV a cabo, que permitiu um aumento exponencial da oferta de canais 

disponíveis, veio criar uma fragmentação mais acentuada das audiências. Mais tarde, 

com o surgimento do Digital Vídeo Recorder (DVR), essas novas tendências de 

consumo voltaram a ser reforçadas. De igual modo, serviços tais como o Replay TV ou 

o TiVo vieram criar novas lógicas de empowerment e de autonomia das audiências, 

cuja capacidade de controlo cresceu ao ponto de cada um poder “programar” o seu 

próprio canal de televisão (Colombo, 2006; OberCom, 2007; Picard e Brown, 2004).  

Nenhuma destas mudanças implicou uma alteração da experiência televisiva 

em si. No entanto, nos últimos anos a própria experiência televisiva tem sofrido 

intensas mutações – antes confinada à sala de estar e ao televisor, encontra-se hoje 

disseminada por outros espaços e aparelhos (telemóveis, computadores). Estes, por 

sua vez, têm sofrido uma miniaturização progressiva que transforma a antiga 

experiência televisiva reservada a um espaço e a um tempo a algo que se faz a 

qualquer hora em qualquer lugar, tão transportável como um livro. Com a emergência 

da sociedade em rede, do lugar central, agregador e polarizador das relações sociais e 

familiares, a televisão remete-se cada vez mais para um papel de contextualização 
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atomizada em rede, isto é, por um lado, em termos de perfil de consumo, aproxima-se 

mais da rádio (algo que deixamos ligado de fundo enquanto desenvolvemos outra 

actividade, como estar na Internet, por exemplo), por outro, em termos de papel social, 

serve de contexto para a restante comunicação, fornecendo referentes e modos de 

discurso de forma interactiva (Cardoso e Espanha, 2006). 

Lisa Gitelman (2006) afirma que os modelos de media funcionam em dois 

níveis. O primeiro refere-se à especificidade tecnológica do meio em questão, o 

segundo relaciona-se com um conjunto de práticas sociais associadas a uma dada 

experiência tecnológica. A discussão actual em relação à televisão assenta 

exactamente numa mudança ao nível destes dois elementos. Primeiro, porque a 

televisão já não se refere exclusivamente a um tipo específico de tecnologia que 

permite a comunicação, uma vez que o chamado conteúdo televisivo pode ser 

distribuído através de várias plataformas. Segundo, porque o conjunto de práticas e 

regras sociais que conduziam a experiência televisiva alterou-se. Face a uma 

crescente oferta mediática e à consequente segmentação das audiências, a chamada 

audiência de massas está em fase de readaptação, tendo sido dividida em milhares de 

pequenas audiências de nicho e comunidades, unidas por interesses comuns e 

específicos.  

  

Tendo em conta este enquadramento, o presente relatório tenta caracterizar a 

experiência televisiva dos portugueses, examinando para tal 1) Plataformas de Acesso 

TV; 2) Consumos TV; 3) Qualidade e Regulação da Experiência Televisiva. Esta 

análise baseia-se nos dados do Inquérito A Sociedade em Rede em Portugal 2008, 

desenvolvido pelo OberCom (ver ficha técnica). Note-se que sempre que são 

efectuadas comparações relativamente ao ano de 2006, a fonte utilizada é a edição 

prévia deste estudo, ou seja, o Inquérito A Sociedade em Rede em Portugal 2006 

(CIES-ISCTE).  
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Plataformas de Acesso  
 

De acordo com os dados do Inquérito A Sociedade em Rede 2008, cerca de 99,9% 

dos portugueses possui pelo menos um televisor no agregado, permanecendo o 

acesso analógico terrestre (antena) dominante (59,5%).  

 

Figura 1 – Plataformas de TV (%) 

Antena; 59,5Cabo; 37,6

Satélite; 1,8
Outros; 0,9

ns/nr; 0,2

 
Fonte: Sociedade em Rede, 2008. 

Base - Indivíduos que viram televisão na última semana (n=1027) 
 

Se atentarmos à segmentação por sexo e idade, verifica-se que do total dos homens, 

40,2% possui TV por cabo, caindo esta percentagem para 35,4% no caso das 

mulheres. Similarmente, cerca de 42% dos inquiridos das classes etárias 15-24 anos e 

25-34 anos têm TV por cabo, contra apenas 22,5% dos respondentes dos grupos mais 

idosos (65 anos ou mais).  

 

Tabela 1 – Plataformas de TV, por sexo e idade (%) 

 sexo idade 
homem mulher 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 e + 

Antena 57,6 61,5 52,2 52,6 56,8 58,3 60,4 77,5 
Cabo 40,2 35,4 42,9 42,3 41,0 39,9 37,4 22,5 
Outras respostas 2,2 3,1 4,9 5,1 2,2 1,8 2,2 0,0 
Fonte: Sociedade em Rede, 2008. 

Base - Indivíduos que viram televisão na última semana (n=1027) 
 

Destaque-se também que, do total de inquiridos que dispõe de TV por cabo, 41,2% 

reside em agregados com 4 ou mais pessoas, contra 32,4% dos que acedem através 

de antena.   
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Em termos de equipamentos, 59,8% dos inquiridos afirmou ter leitor/gravador DVD, e  

13,9% possui um sistema de home cinema (contra 11% em 2006). O visionamento de 

programas de televisão em plataformas alternativas permanece tímido, sendo que 

apenas 1,4% dos inquiridos afirmou ver TV ou conteúdos audiovisuais no telemóvel 

(3,7%, se pensarmos apenas nos inquiridos com idades entre os 15 e os 24 anos), e 

só 0,4% afirmou utilizar o ecrã do computador para visualizar conteúdos televisivos.  

 

 

Consumos de TV 
 

Em 2008 verifica-se um decréscimo da percentagem de inquiridos que vêm mais de 

três horas de televisão por dia (30,7% em 2006, contra 20,7% em 2008), tendo 

aumentado a proporção dos que vêm uma hora ou menos (30% em 2008, contra 

24,1% em 2006).  

 

Figura 2 – Tempo diário médio de utilização da televisão (%) 

Fonte: Sociedade em Rede, 2008. 
Base – utilizadores de televisão (n=1036) 
Nota: a resposta “não sabe/não responde” foi contada como missing value 
*Fonte: Sociedade em Rede, 2006. 
 

Se observarmos a segmentação por sexo e idade, verifica-se que as mulheres 

consomem televisão de forma mais intensiva do que os homens, sendo que 22,7% 

passa mais de três horas por dia a ver TV, contra apenas 18,5% dos homens. 

Similarmente, as camadas etárias mais idosas são as que dedicam mais tempo a ver 

TV: 28,5% dos inquiridos com 65 anos ou mais passa mais de três horas por dia 

diante deste suporte mediático, contra 15,2% no âmbito do grupo 15-24 anos, 16,5% 

na categoria 25-34 anos e 15,5% junto dos inquiridos com idades entre os 35 e os 44 

anos.   

30 22,8 26,5 20,7

24,1 23,2 22 30,7

2008

2006*

1h ou menos entre 1 e 2h entre 2 e 3h mais de 3h
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Tabela 2 – Tempo diário médio de utilização da televisão, por sexo e idade (%) 

 sexo idade 
homem mulher 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 e + 

1 hora ou menos 30,4  29,7 31,7 31,3 34,5 31,8 23,8  25,2 
1 a 2 horas 24,4  21,5 26,2 28,0 23,8 20,3 20,5  16,6 
2 a 3 horas 26,7  26,2 26,9 24,2 26,2 22,3 30,3  29,8 
Mais de 3 horas 18,5  22,7 15,2 16,5 15,5 25,7 25,4  28,5 
Fonte: Sociedade em Rede, 2008. 
Base – utilizadores de televisão (n=1036) 
Nota: a resposta “não sabe/não responde” foi contada como missing value 
 

O tipo de acesso televisivo também se relaciona com o tempo dispendido a ver TV, 

sendo que dos inquiridos que dispõem de TV por cabo, 37,1% vê menos de uma hora 

por dia, contra apenas 24,2% dos que acedem através de antena. No entanto, tal 

observação deve ser tecida à luz das características sociodemográficas previamente 

definidas para caracterizar ambas as populações, verificando-se uma maior proporção 

de reformados e idosos (logo, indivíduos com bastante tempo disponível) junto da 

população com acesso analógico terrestre.  

Por outro lado, o cruzamento com a fase do ciclo de vida em que os indivíduos se 

encontram, nomeadamente a sua situação perante o trabalho, revela paralelismos 

entre o consumo televisivo dos estudantes e dos trabalhadores (33,5% dos inquiridos 

que trabalham vê uma hora ou menos de televisão por dia, assim como 33,3% dos 

estudantes, e apenas 14,6% vê mais de três horas, tal como 12,3% dos estudantes). 

Similarmente, o tempo dispendido a ver TV entre os reformados e a categoria das 

domésticas reflecte também tendências comuns. 

 
Tabela 3 – Tempo diário médio de utilização da televisão, por fase do ciclo de vida (%) 

 trabalhador desempregado reformado estudante doméstica 
1 hora ou menos 33,5  27,0 24,6 33,3  22,0 
1 a 2 horas 26,7  23,8 14,4 24,6  15,6 
2 a 3 horas 25,2  30,2 26,9 29,8  27,5 
Mais de 3 horas 14,6  19,0 34,1 12,3  34,9 
Fonte: Sociedade em Rede, 2008. 
Base – utilizadores de televisão (n=1036) 
Nota: a resposta “não sabe/não responde” foi contada como missing value 
 

Se considerarmos apenas o consumo de media dos inquiridos que vêem 3 ou mais 

horas de televisão por dia, verifica-se que também apresentam níveis de exposição 

mais elevados a outros media tradicionais, tais como a rádio. De facto, 22,6% dos 

indivíduos que vê mais de três horas de televisão diárias também ouve mais de três 

horas de rádio por dia (contra cerca de 11,3%, se nos referirmos ao total da 
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população). Já no caso da utilização de novas tecnologias, nomeadamente a Internet, 

um consumo mais activo de TV não parece estar relacionado com uma maior 

exposição a esse meio: dos que vêem pelo menos três horas de televisão por dia, 

4,7% usa também a Internet mais de três horas diariamente, assim como 4,1%, no 

caso da população em geral.  

  

Em termos de percepção da evolução do consumo, é de destacar que 31,9% dos 

respondentes afirma ver actualmente mais TV do que há cinco anos atrás, contra 

49,5% que declarou que o consumo se manteve, e 18,6% que este diminuiu.  

Os adolescentes e jovens adultos (15 a 34 anos) foram as categorias etárias onde se 

registou uma maior percepção de diminuição do tempo dispendido a ver TV, sendo o 

grupo dos idosos aquele onde essa percepção foi menor (apenas 7,2% dos inquiridos 

com 65 anos ou mais afirmou ver hoje em dia menos televisão).  

 

Figura 3 – Evolução do Consumo de TV em relação há 5 anos atrás, por categoria etária (%) 

 
Fonte: Sociedade em Rede, 2008. 
N=1039 
Nota: a resposta “não sabe/não responde” foi contada como missing value 

32,3 36 31,7

21 52,8 26,2
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37,7 53,6 8,7

42,8 50 7,2

15-24

25-34

35-44
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De notar que no caso da categoria etária 15-24 anos, apesar de este ser o grupo que 

registou uma maior percepção de diminuição do consumo, foi também neste grupo 

que se verificou a maior percepção de aumento do tempo dispendido a ver TV. Tais 

resultados deverão ser perspectivados tendo em conta as profundas alterações quer 

em termos de definição e consolidação de identidade pessoal (migração da infância 

para a adolescência, e depois para a vida adulta), quer em termos sociais (transição 

do secundário para o ensino universitário, possível integração no mundo do trabalho) 

que estão subjacentes a este grupo etário. 

De destacar ainda que cerca de um terço (33%) dos inquiridos que afirmou aceder 

mais hoje em dia à Internet do que há cinco anos atrás, declarou também ver menos 

televisão do que há cinco anos atrás, sugerindo que o tempo antes dedicado ao 

pequeno ecrã poderá ter sido transferido para plataformas alternativas 

 

Em termos de géneros televisivos preferidos, o destaque vai para as notícias (78,8%), 

seguido dos programas de desporto (47,4%) e dos filmes de origem estrangeira 

(45,7%). As telenovelas portuguesas foram referidas por 42,3% dos inquiridos, os 

documentários por 40,3% e as séries por 32,9%. Se compararmos estes valores com 

os consumos efectivos (análise através de audímetro), verifica-se o destaque dos 

programas desportivos, de notícias e das telenovelas. Já os filmes, apesar de 

registarem um grau elevado em termos de preferências, ficam fora do Top de 

programas, sugerindo que o seu consumo é mais segmentado e possivelmente feito 

através de plataformas alternativas, nomeadamente os DVDs ou cinema. De facto, 

50,4% dos inquiridos afirmou ver filmes pelo menos uma vez por semana.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

Tabela 4 – Top Programas Fevereiro 2009 (%) 

 Canal Programa Género 
1 TVI  Jogo preparação selecção A: Portugal x Finlândia Desporto 
2 SIC  Futebol – Carlsberg Cup: Os Protagonistas  Desporto 
3 SIC  Futebol – Carlsberg Cup: Sporting x FC Porto  Desporto 
4 RTP1  Liga dos Campeões: Atlético Madrid x FC Porto  Desporto 
5 SIC  Futebol – Carlsberg Cup: Benfica x Guimarães  Desporto 
6 TVI  Flor do Mar  Telenovela 
7 TVI  Equador  Telenovela 
8 RTP1  Futebol – Liga Sagres: FC Porto x Rio Ave  Desporto 
9 TVI  Feitiço de Amor  Telenovela 
10 RTP1  Telejornal  Notícias 
11 TVI  Jornal Nacional  Notícias 
12 RTP1  Futebol – Liga Sagres: Benfica x Leixões  Desporto 
13 RTP1  Futebol – Liga Sagres: Sporting x Sporting Braga  Desporto 
14 TVI  Jornal Nacional 6ª Feira  Notícias 
15 RTP1  Futebol – Liga Sagres: Flash Interview  Desporto 
Fonte: MediaMonitor. 
 

Se atentarmos às preferências televisivas por tipo de acesso, a população que acede 

através de antena apresenta um maior interesse nas telenovelas (nacionais e 

estrangeiras), enquanto a população cabo destaca as séries, os programas musicais, 

os filmes, o desporto e os documentários. Tal análise deverá ser enquadrada no seio 

da diversidade da oferta de conteúdos de ambas as plataformas, oferecendo o cabo 

um maior número de canais especializados.  
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Figura 4 – Géneros Televisivos Preferidos, por tipo de acesso TV (%) 

 
Fonte: Sociedade em Rede, 2008. 
 
 
Passando agora à análise das despesas com o serviço de televisão, verifica-se que a 

grande maioria dos inquiridos (67,3%) afirmou não ter quaisquer gastos, e apenas 

10,0% declarou gastar 30 euros ou mais por mês. Se considerarmos apenas a 

população que usufrui de acesso através de cabo, verifica-se que cerca de metade 

(49%) gasta entre 10 e 30 euros por mês. No entanto, estes valores deverão ter em 

conta a elevada proporção de inquiridos que optou pela categoria de resposta “não 

sabe” (27,2%). 
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Figura 5 – Despesa média mensal com o serviço de TV – Indivíduos com TV por Cabo (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Sociedade em Rede, 2008. 
Base – Indivíduos com TV por Cabo (n=386) 
 

O cruzamento das despesas médias mensais com a idade revela-se também 

proveitoso, na medida em que permite observar que as pessoas de idade mais 

avançada (que, como vimos, são as que passam um maior número de horas a ver 

televisão) são também as que menos gastam dinheiro em serviços pagos de televisão, 

sendo que mais de três quartos (76,2%) declarou não pagar nada.   

 
Figura 6 – Indivíduos que pagam 0 euros pelo serviço de TV, por idade (%, em cada categoria) 

Fonte: Sociedade em Rede, 2008. 
N=1039 
 
 
Este gráfico permite-nos ainda observar que junto das camadas etárias mais novas se 

tem vindo a desenvolver a prática de pagar para se ter acesso a um serviço de 

televisão, ou seja, pagar por algo que tradicionalmente era gratuito, abrindo assim 

novas perspectivas para os serviços por subscrição.  
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Percepções sobre a Regulação e a Qualidade da Experiência 
Televisiva 
 

Cerca de 70,3% dos inquiridos afirmou não ter conhecimento da existência de 

legislação relativa ao sector da televisão, sendo esse desconhecimento mais 

acentuado no caso das mulheres (73,9%) do que para os homens (66,2%).  
 
 
Figura 7 – Sabe da existência de legislação relativa à TV? (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sociedade em Rede, 2008. 

N=1039 
 
 
 
Os grupos etários 25-34 anos e 35-44 anos são os que apresentam maiores níveis de 

conhecimento, sendo as classes mais idosas aquelas onde o grau de 

desconhecimento é maior (82,3% dos inquiridos com 65 ou mais anos afirmou não ter 

conhecimento de legislação referente ao sector da televisão).  

Por outro lado, cerca de 59,6% dos respondentes afirmou não saber quem deve 

contactar caso queira reclamar de algo que tenha visto na televisão e que tenha 

considerado ofensivo. Cerca de 17% disse que contactaria o Instituto de Consumidor, 

7,4% a ANACOM e 5,3% tentaria entrar em contacto directamente o canal de TV.  

 

 

 

 

 

 

sim; 29,7

não; 70,3
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Figura 8 – Caso queira reclamar de alguma coisa que tenha visto num programa de televisão 
(excluindo publicidade) e que tenha considerado ofensivo, deve contactar… (%) 

Fonte: Sociedade em Rede, 2008. 

N=1039 
 

Dos respondentes que usufruem de um serviço pago de televisão, 80,9% classificou a 

qualidade do serviço prestado pelo operador como “boa” ou “muito boa”, sendo que 

apenas 8,5% a avaliou de “má” ou “muito má”, e 10,6% optou pela categoria “não 

sabe/não responde”.  

 

Quanto aos conteúdos televisivos em si, 78,5% dos inquiridos afirmou que a qualidade 

dos programas emitidos é “boa”, ou “muito boa”. A mesma classificação foi atribuída 

por 75,2% dos respondentes à diversidade da oferta de programas, e por 65,1% ao 

horário de transmissão dos mesmos. Em geral, as mulheres têm uma atitude mais 

positiva, sendo que 80,7% avalia a oferta de programas como sendo “boa” ou “muito 

boa”, contra 69,0% no caso dos homens. Similarmente, as categorias etárias mais 

novas (nomeadamente, a classe 15-24 anos) apresentam-se de forma geral mais 

críticas em relação aos conteúdos da TV do que os grupos mais idosos.  
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Tabela 5 – Avaliação dos Conteúdos de TV (% “bom” e “muito bom”) 

% “boa” e “muito boa” 
sexo idade

homem mulher 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 e mais 

Oferta de programas 69,0 80,7 68,7% 76,3% 77,6% 74,0% 77,7% 76,5 

Horário dos programas 61,0 68,7 59,5% 63,9% 67,8% 63,3% 66,9% 68,7 

Qualidade dos programas 72,9 83,4 73,6% 81,4% 77,6% 79,3% 79,1% 79,3 

Fonte: Sociedade em Rede, 2008. 
Base – indivíduos que viram televisão na última semana (n=1027) 
 

A avaliação da qualidade das telenovelas de origem portuguesa é maioritariamente 

positiva, quer em termos dos actores, como da realização ou do argumento. De facto, 

81,5% dos inquiridos considera a qualidade dos actores que figuram neste género 

televisivo como boa ou muito boa, assim como 72% para o caso do argumento, e 

78,1% para os realizadores.   

 

Figura 9 – Percepção de Qualidade das Novelas Portuguesas (%) 

 
 
 
 
Fonte: Sociedade em Rede, 2008. 

N=767 

 

Se atentarmos à segmentação por sexo e idade, verifica-se que as mulheres tendem a 

valorizar mais a qualidade das telenovelas portuguesas, quando comparadas com os 

indivíduos do sexo masculino. De igual forma, as categorias etárias mais idosas 
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avaliam de forma positiva a qualidade deste género televisivo, em relação aos grupos 

mais jovens.  

 

Tabela 6 – Percepção de Qualidade das Novelas Portuguesas, por sexo e idade (%) 

% “boa” e “muito boa” 
sexo idade

homem mulher 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 e mais

Actores portugueses de novelas 72,4 89,8 73,1 76,0 79,5 90,0 87,6 92,1 

Realizadores portugueses de novelas 71,0 84,9 71,2 71,9 78,1 80,0 85,4 92,1 

Argumento das novelas portuguesas 62,8 80,8 62,8 66,5 69,9 73,3 83,1 88,8 

 
Fonte: Sociedade em Rede, 2008. 

N=767 

 

A credibilidade da informação televisiva é também percepcionada de forma positiva, 

sendo que 63,9% dos respondentes afirmou confiar bastante ou totalmente nesta 

fonte, 30,6% disse que confia, e apenas 5,5% optou pelas categorias de resposta “não 

confio nada” ou “confio pouco”.  

 

Figura 10 – Comparação de Media – Credibilidade da Informação (%) 

Fonte: Sociedade em Rede, 2008. 
N=1039 
 

Por outro lado, a televisão permanece o meio de comunicação mais valorizado pelos 

portugueses: quando perguntado qual a actividade de media que seria mais difícil 

deixar de fazer, mais de metade (55,3%) referiu “ver televisão”.  
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Figura 11 – Valorização de Media - destas actividades, qual seria mais difícil deixar de fazer? (%) 

Fonte: Sociedade em Rede, 2008. 
N=1039 
 

Não obstante, o cruzamento desta variável com a idade deixa antever uma diminuição 

da percepção de imprescindibilidade do pequeno ecrã junto das camadas mais jovens, 

face à utilização de outros suportes. De facto, a valorização dos vários media pelos 

mais novos revela novos padrões de consumo, sendo que na categoria etária 15-24 

anos a preferência pela TV regista apenas 25% das preferências, sendo destacadas 

outras plataformas tais como a Internet ou o telemóvel.   

 

Figura 12 – Valorização de Media, por categoria etária - destas actividades, qual seria para si mais 

difícil deixar de fazer? (% da resposta “ver TV”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Sociedade em Rede, 2008. 
N=1039 
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Conclusão: Uma nova identidade para o pequeno ecrã 
 

Em suma, os dados obtidos através do presente questionário permitem-nos destacar 

que a televisão permanece um elemento de articulação das sociedades, estruturando 

as rotinas diárias dos indivíduos e fornecendo o contexto para os mais variados 

processos de mediação.  

No entanto, verifica-se a emergência de novos padrões de consumo (nomeadamente 

junto dos mais jovens) que co-existem com o modelo tradicional de visionamento 

televisivo. De facto, para os adolescentes e para os jovens adultos, a televisão 

começa a perder o lugar central e agregador que ocupou nas passadas décadas, 

sendo que estes grupos etários tendem a ver menos tempo de televisão, a ser mais 

críticos em relação à qualidade dos seus conteúdos e a valorizar menos este media 

em relação a suportes alternativos. Não obstante, é também junto dos mais jovens que 

se verifica uma maior disponibilidade para despender recursos em serviços pagos de 

televisão, o que permite destacar a possibilidade de estruturar cada vez mais o modelo 

de negócios do sector televisivo em torno de sistemas de subscrição e pay-per-view, 

assim como continuar a inovar em termos de serviços pagos que podem ser acedidos 

através da televisão.  

Face a estas alterações das dietas mediáticas, e numa altura de profunda 

reestruturação do sistema televisivo em Portugal com o início das emissões da TDT, a 

própria identidade da televisão tem de ser repensada. Usar a Internet ou o telemóvel 

podem ser actividades mais valorizadas do que a utilização do televisor em si, mas se 

pensarmos que estes dispositivos e aplicações também podem servir como suportes 

para a visualização de conteúdos televisivos ou audiovisuais, a necessidade de 

repensar o conceito de “televisão” impõe-se. Similarmente, os conteúdos visualizados 

através, por exemplo, do “You Tube”, mesmo no caso de excertos de programas 

televisivos, serão percepcionados como elementos integrantes da experiência 

televisiva? Ou seja, ver um episódio do Lost através por exemplo do “You Tube”, é 

“estar na net” ou “estar a ver TV”? Em suma, e regressando à discussão lançada por 

Gitelman (2006), o conceito de televisão já não se refere exclusivamente a um tipo 

específico de tecnologia (o televisor), assim como já não se define através do conjunto 

de práticas e regras sociais que conduziram a experiência televisiva nas últimas 

décadas. Uma nova identidade começa a assim a surgir para o pequeno ecrã, 

esperando-se que nas próximas décadas as representações e o papel social deste 

meio se alterem, contribuindo para uma reinvenção do próprio media, e das formas 

como este é apropriado e domesticado pelos indivíduos no seu quotidiano.         
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Ficha Técnica 
 

O presente relatório insere-se no âmbito de um conjunto de Flash Reports publicados 

pelo OberCom relativamente à caracterização da Sociedade em Rede em Portugal 

2008: A Sociedade em Rede em Portugal 2008 

 

Título A Sociedade em Rede em Portugal 2008 

Investigadores Vera Araújo 

Coordenação Científica Gustavo Cardoso e Rita Espanha 

Coordenação Editorial Rita Espanha 

Questionário “A 
Sociedade em Rede em 
Portugal 2008” 

Gustavo Cardoso, Rita Espanha, Rita Cheta e Vera 

Araújo 

Ficha técnica 
questionário “A 
Sociedade em Rede em 
Portugal 2008” 

Inquérito extensivo por questionário, através de uma 
entrevista directa, a uma amostra representativa da 
população portuguesa residente em Portugal continental, 
de idade igual ou superior a 15 anos de idade. A 
amostra teve como universo de referência a população 
portuguesa e os resultados do Recenseamento Geral da 
População - Censos de 2001. Os indivíduos foram 
seleccionados através da definição de quotas a partir do 
cruzamento das variáveis sexo, idade, escolaridade, 
região (5 regiões INE - NUT’s II) e habitat/dimensão dos 
agregados populacionais. A partir de uma matriz inicial 
de região e habitat, foi seleccionado aleatoriamente um 
número significativo de pontos de amostragem, onde 
foram realizadas as entrevistas, através da aplicação de 
quotas acima referidas. Em cada localidade, existiam 
instruções que obrigaram o entrevistador a distribuir as 
entrevistas por toda a localidade. A amostra final foi 
constituída por 1039 entrevistas. O trabalho de campo 
foi realizado em Junho de 2008 e aplicado pela Metris 
GfK. 
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