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Ver cinema em Portugal: Uma análise sobre os novos e os tradicionais consumos. 

Uma reflexão crítica sobre as formas de ver cinema em Portugal 

 

Sumário Executivo:  

O estudo que em seguida apresentamos pretendeu dar respostas sobre as formas de consumo de 

filmes e cinema pelos portugueses, não olvidando características mais amplas dos públicos de 

cinema em contexto global.  

Tentámos perceber, pelo acesso a múltiplos estudos, as tendências de evolução destes consumos, 

recorrendo a análises diacrónicas dos vários sectores/segmentos em análise.  

De forma sucinta, podemos alegar que, previsivelmente, há formas preferenciais de consumo, 

formas de consumo de cinema em declínio, formas de consumo atomizadas, mas também 

plataformas vistas como tendo uma significativa margem de crescimento.  

As principais interpretações do fenómeno e o tratamento dos dados recolhidos permitiram à equipa 

do OberCom chegar às seguintes conclusões:  

1)Em primeiro lugar, que os padrões de consumo de cinema não são estanques, evoluindo 

com a introdução de novos actores no mercado, novos dispositivos tecnológicos, mas também com 

o reinventar de modelos de distribuição e acesso a filmes e cinema em geral. Estudos anteriores 

do OberCom, e a sua relação com o presente, mostram-nos isso mesmo.  

2)Dentro das formas de consumo tradicional de cinema, pudemos constatar que o número 

de admissões em sala registou desde 2014 uma pequena subida, acompanhada pela subida, também 

pequena, das receitas brutas.  

Contudo, a percepção de que o consumo de cinema em sala está a subir, é uma percepção bastante 

ténue e relativa, na medida em que o mesmo sector registou quebras acentuadas na última década 

e meia de análise, e ainda mais declaradas nas décadas anteriores de análise. Em 1960, por 

exemplo, e sendo certo que as múltiplas formas de consumo de cinema eram ainda um futuro por 

acontecer, os portugueses iam bastante mais às salas de cinema do que actualmente.  

Por outro lado, o consumo de cinema em canal generalista é um tipo de consumo em desuso e em 

desintegração nas práticas de domiciliação do consumo de cinema. Dados relativos às grelhas de 

programação dos canais generalistas mostram-nos o peso residual que o filme assume nestes 

canais, mesmo quando comparado com outros géneros dentro do macrogénero ficções.  

Depois, os consumidores preferenciais de canais generalistas, integrados em escalões etários mais 

elevados, são também aqueles que apresentam menores hábitos de consumo de filmes.  
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3)Numa espécie de limbo/fronteira entre novos e velhos formatos, encontramos os canais 

Cabo, que, apesar de serem maioritariamente de consumo em mono-formato TV, vieram agitar 

nas últimas duas décadas as lógicas convencionais de consumo de cinema em sala e canal 

generalista de televisão, bem como sustentar as necessidades de uma audiência mais activa.  

O consumo de filmes por canais Cabo integrados nos pacotes base das operadoras e fornecedores, 

é aquele que regista valores de dominância, no sentido em que, não só tem crescido ao longo dos 

últimos anos, como também reúne grandes preferências dentro da análise global das audiências 

para o universo de todos os canais Cabo, como é o caso do Hollywood.   

4)Dentro dos novos formatos de acesso e consumo de cinema, concluímos que o DVD está 

em desuso dentro das lógicas de domiciliação de consumos de cinema, e que o P2P aparece 

também como estando em declínio, fruto da última década de conflito que opôs estas dinâmicas 

bidireccionais de acesso e partilha de listas intermináveis de filmes, a um quadro legal e penal 

mais restritivo nos seus acessos, acabando por ter especial impacto no volume de conteúdos à 

disposição dos seus públicos, que conseguem contornar o bloqueio da plataforma facilitadora, mas 

são vítimas da diminuição de tráfego e do estrangulamento da oferta de conteúdos que deixaram 

de proliferar.  

5)Por último, o consumo de cinema on-demand e por subscrição, em multiformato e 

policentralidade, é tido como potencial futuro emergente nas formas preferenciais de consumo e 

filmes de cinema, mas que, em Portugal, estando à disposição em enorme variedade, ainda 

apresenta resultados baixos característicos de uma população que estará satisfeita com o número 

de canais de cinema gratuitos incluídos nos seus pacotes de assinatura mensal com os vários 

operadores; uma população cujas franjas maioritárias poderão ainda estar a sentir os efeitos de 

uma crise generalizada e de um austeritarismo imposto nos últimos anos; mas também uma 

população que, ao contrário do que acontece noutros países, ainda apresenta franjas com fracas 

literacias digitais ou com literacias ainda circunstanciais e elementares que não lhes permitam 

integrar outras formas de usos e consumos de filmes nas suas rotinas.  
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Introdução:  

O OberCom, nas suas incursões aos estudos sobre o sector do cinema em Portugal, mostrou que 

várias transformações têm vindo a ocorrer ao longo dos anos no peso que é atribuído aos meios de 

transmissão e recepção de filmes e cinema em geral.  

Como em grande parte dos estudos sobre media, também as mudanças no consumo de cinema são 

explicadas com recurso à natureza mutável da tecnologia. As características principais da Internet, 

como a velocidade, multiplicidade e policentralidade, interacção e participação, acabam por ter 

um papel chave na mudança nos media em geral e nos formatos tradicionais em particular, onde o 

sector do cinema não é excepção.  

As audiências passivas, em família e à volta da televisão, deram lugar às audiências activas, ávidas 

de conteúdos numa multiplicidade de ecrãs e opções disponíveis, onde a convergência passou a 

ser palavra de ordem na sustentabilidade e sobrevivência dos sectores. Esta convergência, 

estimulada por culturas participativas e potenciadora de opções participativas, acaba por ter um 

impacto fundamental no estudo da mudança, que coloca a audiência activa e a audiência 

participativa no centro das grandes transformações.  

Os nichos convencionais de mercado, há muito disputados pelas novas tecnologias em novas 

margens de produção mediática, deram lugar a novas formas de consumo, refletindo-se, 

concomitantemente, em novas formas de produção e difusão de conteúdos que tentam ir de 

encontro às expectativas e motivações dos consumidores. Esta é também a lógica relativamente ao 

consumo de filmes e cinema.  

No entanto, tal como o leitor do jornal impresso, durante o café da manhã, ou o ouvinte do relato 

desportivo no decorrer de um importante jogo de futebol, também o consumidor de cinema em 

sala acaba por ser um actor a ter em conta (minoritário, ou não) nesta importante discussão sobre 

as transferências de públicos do tradicional para o novo formato. Das motivações que visam 

contrariar um certo zeitgeist mediático, às iliteracias digitais, interessa perceber quantos são os 

utilizadores de cinema convencional e como se traduz o consumo tradicional face às novas formas 

de consumir cinema.  

Quantos são? Como se traduz esse número na ocupação em sala? Que evolução e leituras 

diacrónicas podemos encontrar? Como se traduz a sincronia com os novos consumos? Que 

estratégias adoptadas pelas grandes superfícies e pequenas salas na captação de público? Qual a 

relevância estratégica dos consumos tradicionais (por exemplo cinema em canal generalista) nos 

grandes grupos de comunicação? Quais os tipos de cinema privilegiados para resistir às grandes 

transformações e captar audiência?  
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Por outro lado, que novas formas de consumir cinema podemos encontrar? Qual o peso do 

fenómeno do download e streaming ilegais no consumo de cinema e em que ponto de situação 

estamos relativamente a esta dimensão? Existem indicadores indirectos para a mensuração deste 

fenómeno? Qual o peso e ofertas dos novos actores no mercado, do Netflix à AppleTv, passando 

por novas ofertas dos operadores em canais on demand e outros canais de TV por subscrição? 

Quais os níveis de concorrência intra-segmento e quão homogéneos ou heterogéneos são os seus 

consumidores? Que leituras diacrónicas temos para audiências nestes formatos? O que nos 

mostram essas audiências em comparação com os resultados obtidos para formatos tradicionais?  

Estas são questões que pretendemos ver respondidas num relatório que apresentamos nas páginas 

seguintes e que visa traçar um diagnóstico mais exaustivo das formas de ver cinema, recorrendo 

não apenas a leituras sustentadas por dados secundários de instituições que têm trabalhado em 

proximidade com o OberCom e que fazem levantamentos de dados de uma forma mais continuada, 

mas também recorrendo a leituras inovadoras sobre as ofertas que existem para acesso a cinema, 

nas suas múltiplas formas, percebendo dinâmicas intra-concorrenciais e interpretando dinâmicas 

de dominância na relação entre os formatos tradicionais e os novos formatos.  

Incorporando conceitos base da biologia, poder-se-ia pensar que a discussão se resumiria às 

características específicas de uma luta darwinística pela sobrevivência entre o 

convencional/tradicional e os novos formatos tecnológicos, com as várias mutações e variâncias 

que decorrem dessa luta. 

Contudo, a discussão é mais ampla do que isto e mostra-nos que, em muitos casos, podemos 

observar estratégias de mutualismo e simbiose entre as duas distintas formas de consumir cinema 

em novos formatos e em formatos tradicionais, como iremos ver em múltiplos exemplos mais à 

frente.  

Assim, neste relatório, propomo-nos a seguinte lista de objectivos principais:  

1) Perceber quais as dinâmicas e plataformas preferenciais de consumo de cinema e filmes 

em Portugal, a partir de leituras e análises diacrónicas dos vários segmentos. 

2) Fazer uma análise crítica daquilo que deve ser considerado consumo tradicional e novo 

consumo, integrando as diferentes modalidades de consumo de cinema em diferentes 

análises.  

3) Perceber o que está a ser feito em Portugal, nos diferentes segmentos de mercado e pelos 

vários actores no processo de distribuição de cinema, para captar audiência.  
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ANTERIORES ABORDAGENS DO OBERCOM 

 

Cinema em ecrãs privados, múltiplos e personalizados: Transformação nos conteúdos 

cinematográficos. 

O estudo publicado pelo OberCom em 2008, “Cinema em ecrãs privados, múltiplos e 

personalizados: Transformação nos conteúdos cinematográficos”, o mais significativo dos estudos 

OberCom sobre cinema, contemplava uma abordagem bastante interessante aos consumos 

cinematográficos, centrada na criação de uma tipologia identificadora de diferentes públicos de 

cinema, a saber: 1) não consumidores (cine-excluídos), perfil residual e em desaparecimento, 2) 

1ª geração tecnológica (cine-convencionais), em erosão, caracterizada pelo convencionalismo nos 

seus modos de consumo cinematográficos, de tipo massificado e em mono-plataforma (TV), 3) 2ª 

geração tecnológica (cine-integrados),  um perfil maioritário e caracterizado “pela forte integração 

do consumo de DVD na esfera doméstica e da regularidade do seu uso”, com domiciliação dos 

consumos combinada com idas às salas de cinema, e 4) 3ª geração tecnológica (cine-inovadores), 

perfil minoritário mas em crescimento e afirmação, caracterizado pela multiplicidade, 

personalização, interactividade e inovação nos seus modos de consumo de conteúdos 

cinematográficos, através da mobilidade dos equipamentos tecnológicos para visualizar conteúdos 

de cinema e multimedia.  

Quase uma década depois, parece-nos óbvio que estes cine-inovadores deram lugar a um perfil 

com características semelhantes, mas profundamente enraizado, onde a multiplicidade dos 

equipamentos tecnológicos à disposição e as ofertas de consumo o tornam o alvo preferencial das 

grandes operadoras a actuar no segmento dos canais on-demand e/ou por subscrição, mas também 

o tornaram o veículo principal de uma cultura participativa baseada na partilha online, legal e 

ilegal, de filmes. Por outro lado, o perfil 3, os cine-integrados, poderão ter sofrido uma alteração 

significativa nas formas de consumo de cinema doméstico, podendo ter substituído o consumo 

preferencial de DVD, agora em franco decréscimo, por novas formas de consumo de filmes, por 

exemplo, potenciadas pelas especificidades das operadoras a actuar nos lares, com a introdução 

das dimensões on-demand e subscrição, diluindo a distância para os cine-inovadores na dimensão 

de consumo de cinema doméstico, através dos equipamentos tecnológicos. Por outro lado, parece-

nos redutor fechar a discussão com o perfil dos cine-inovadores, que adoptam um comportamento 

de consumo de cinema muito centralizado nas potencialidades da mobilidade de uma parafernália 

de equipamentos tecnológicos, quase como se tornasse o próprio perfil e a modalidade consumo 

em sala, duas dimensões mutuamente exclusivas. Assim, um quinto perfil, designado como cine-

compulsivos, acabaria por introduzir um novo perfil que não é considerado na análise de 2008, 
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uma vez que integraria o perfil de utilizadores em multi formato, na sala de cinema, no espaço 

doméstico ou em mobilidade potenciada pelos dispositivos tecnológicos. Contudo, e como já 

fizemos questão de mencionar, a década que passou poderá ter introduzido novas dinâmicas no 

perfil cine-integrados, levando-os a integrar novas modalidades de consumo mais próximas dos 

cine-inovadores, em detrimento de outras em desuso, como o DVD, e alternando essas 

modalidades de consumo com as idas às salas de cinema e, em último caso, aproximando-os do 

tal quinto perfil, os cine-compulsivos no consumo em multi formato.  

Em última análise, a discussão e análise geral pela via do convencionalismo vs novas realidades, 

aquela que nos propomos discutir, vai buscar características aos diferentes perfis, atenuando as 

várias submodalidades e diluindo-as no debate mais abrangente sobre os novos consumos de 

cinema vs consumos tradicionais, até porque discutir perfis é, em última análise, arrumar os 

utilizadores em contextos que são tudo menos definitivos, neste jogo de ajuste permanente.  

 

 

Cinema: para além do mercado. Contributos para novos modos de análise e reflexão.  

O estudo “Cinema: para além do mercado. Contributos para novos modos de análise e reflexão”, 

realizado pelo OberCom em 2011, tem a vantagem de, entre outras considerações, atribuir 

significado ao peso das várias plataformas nas formas de consumir cinema.  

A título de exemplo, e tirando partido dos resultados obtidos para um inquérito presencial 

representativo dirigido à população portuguesa, constatava-se na altura que a modalidade 

Televisão era a que tinha mais peso nas formas de consumir cinema, sendo que o estudo deixava 

adivinhar uma forma de ver cinema pela televisão ainda bastante convencional, mesmo que a 

imensa oferta de canais nos reportasse já para uma audiência activa capaz de escolher os seus 

filmes, mediante as agendas dos próprios canais de televisão. 

Por outro lado, e ainda próximo das categorizações feitas pelo estudo “Cinema em ecrãs privados, 

múltiplos e personalizados: Transformação nos conteúdos cinematográficos”, realizado três anos 

antes, ficava claro que o DVD tinha ainda um peso muito considerável na mensuração das 

diferentes modalidades. Com efeito, e à data, o DVD reunia a preferência de cerca de 36% dos 

inquiridos para fins de consumo de filmes. Por outro lado, as salas de cinema eram consideradas 

por cerca de 35% dos inquiridos, evidenciando um peso bastante assinalável nas escolhas dos 

consumidores.  

 

 

 



7	
	

Figura 1: Espectadores de cinema por plataforma (%), 2010 

 
 

Em contrapartida, e no que respeitava à modalidade download de filmes através da Internet, os 

resultados obtidos apontavam para cerca de 15,1% de inquiridos que utilizavam esta via para 

acesso a filmes, numa forma de actuar típica das culturas participativas, e num momento em que 

a geração emule e geração torrents, se assim quisermos chamar, dispunha de uma enorme escolha 

e recursos para acesso e partilha online de conteúdos fílmicos. Neste estudo, 15,1% dos inquiridos 

assumiam o dowloand de filmes.  

Por contraponto, o número obtido para o download de filmes e séries pela Internet era ligeiramente 

superior aquando do Inquérito Sociedade em Rede 2013, com 329 inquiridos de um total de 1542 

a considerarem a prática como fazendo parte das suas estratégias de acesso a filmes e 216 

inquiridos a considerarem a opção download para acesso a séries.  

 

Figura 2: Dispositivos utilizados para download de filmes e séries (%), 2013 
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AS FORMAS DE CONSUMO TRADICIONAL DE CINEMA (QUE PRESENTE?) 

 

Feito o enquadramento nas páginas anteriores, interessa agora começar a perceber o contexto 

actual nas formas de acesso e consumo de cinema e filmes em Portugal.  

Para tal, iremos utilizar dados secundários que nos permitam avançar com leituras diacrónicas e 

longitudinais, tirando partido de resultados do passado recente para leituras no âmbito do acesso 

às salas de cinema ou indicadores de receita neste formato, mas também tirando partido de estudos 

recentes que nos permitam avaliar o actual momento do sector, nomeadamente os boletins 

estatísticos mais recentes do Instituto do Cinema e do Audiovisual, como também o estudo mais 

recente da ERC, em 2016, com o título “As novas dinâmicas do consumo audiovisual em 

Portugal”.  

Antes de nos debruçarmos sobre os novos formatos, ou da análise crítica e reflexiva daquilo que 

deve ou não ser considerado novo formato, debruçamo-nos primeiramente na análise dos formatos 

tradicionais, tentando perceber em que ponto estamos, como evolui este segmento e que posição 

de destaque assume nas lógicas de distribuição e consumo de cinema.  

Em primeiro lugar, como definir um formato tradicional? Falamos exclusivamente do acesso às 

salas e consumo em mono-plataforma, ou estamos na presença de algo mais amplo?  

Parece-nos óbvio considerar que o formato tradicional abarca não apenas a visualização em sala, 

dependente do bilhete de cinema, como também os formatos antes característicos de uma audiência 

passiva, em frente à televisão, à espera do filme da sessão da tarde ou da noite de domingo, 

nomeadamente os filmes que tinham lugar nos canais generalistas, em períodos muito específicos 

do dia.  

Assim, tão importante como perceber a evolução do acesso dos públicos às salas de cinema, é 

perceber a evolução do peso do cinema e dos filmes nos canais generalistas como fonte histórica 

do acesso ao cinema e aos filmes, antes do advento do cabo e dos canais por subscrição e on-

demand. Por outras palavras, qual o peso dos filmes e cinema na programação dos canais 

generalistas?  

 

O consumo tradicional em sala 

A análise ao consumo tradicional em sala podia ser feita como uma leitura alargada às últimas 

cinco décadas. Pegando nos dados Pordata, é fácil perceber que o consumo de cinema em sala é 

um formato que teve a sua condição de dominância no passado.  
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Figura 3: Evolução do consumo de cinema em sala 

 
De 437 recintos em 1960, passámos para 168 recintos em 2014 (a maioria salas com a chancela 

NOS Lusomundo), e cerca de 26,5 milhões de admissões em 1960, passámos para cerca de 12 

milhões de admissões em 2014. 

Contudo, importa olhar para o passado recente e como se processam as principais dinâmicas de 

consumo de cinema pela via tradicional do acesso em sala, nos últimos anos, percebendo também 

o que está a ser feito para captar audiências neste formato.  

Os dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual mostram-nos uma oscilação positiva no que 

concerne ao acesso às salas de cinema. Por outras palavras, e ainda que o sector possa evidenciar 

um cenário de vulnerabilidade, as salas de cinema estão a ganhar espectadores.  
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Em 2015, por exemplo, regista-se uma subida de mais de 2 milhões de admissões, por comparação 

com o ano anterior. De 12 090 667 admissões obtidas para o ano de 2014, passámos para                  14 

524 944 em 2015, o que equivale a uma subida de 20,1% de acordo com os dados compilados pelo 

ICA. Significa dizer que, se fizéssemos um exercício de extrapolação para a população portuguesa 

(10.358.076 indivíduos, segundo os valores PORDATA para o ano de 2015), cada indivíduo a 

residir em Portugal teria ido em média ao cinema 1,4 vezes durante o ano de 2015. Apesar de nos 

parecer um resultado escasso, principalmente se comparado com o passado, é notória a melhoria 

do sector no que ao número de admissões diz respeito.  

 

Figura 4: Evolução do número de espectadores e admissões nas salas de cinema 

 

 
Fonte: ICA, Brochura de 2016, Cinema de/from Portugal, 2016 

 

Por outro lado, e por sequência, a subida do valor de receita acompanhou a subida do número de 

admissões durante o mesmo período de análise, em cerca de 19%.  



11	
	

Figura 5: Evolução das receitas brutas 

 

 
Fonte: ICA, Brochura de 2016, Cinema de/from Portugal, 2016 

 

No entanto, se recuarmos um pouco na análise, fazendo uma incursão a um período bastante 

complicado na vida dos portugueses, que costuma ser referenciado como período de ajustamento 

no pós-crise das dívidas soberanas, onde a austeridade era palavra de ordem, verificamos que o 

número de admissões em 2015, por comparação com o registado para o ano de 2010, é 

significativamente inferior. Por outras palavras, o número de admissões em 2010, e até em anos 

anteriores, deixava adivinhar um acesso mais regular às salas de cinema, por parte dos portugueses.  

Significam estes valores, portanto, que, apesar do passado recente evidenciar uma subida 

considerável do número de admissões e de receita bruta obtidas pelo consumo de cinema em sala, 

o que é certo é que estes valores são ainda consideravelmente inferiores aos registados há dez e 

mais anos. Em última análise, e num espaço de dez anos, já para não nos reportarmos a um período 
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mais longínquo, o número de espectadores em cinema tem decrescido, apesar de haver alguns 

sinais positivos de retoma no último ano.  

Figura 6: Evolução das receitas brutas 

 
 

Em todo o caso, segundo os resultados divulgados pelo projeto MEDIA Salles, do Programa Media 

da União Europeia, Portugal registou em 2015 as maiores subidas em número de espectadores em 

sala, na ordem dos 20%, um valor só acompanhado por países como a Finlândia e a Dinamarca.  

Uma das explicações para o recente desempenho do sector tem sido a associação com a aceleração 

do processo de conversão tecnológica das salas de cinema, com adopção por parte de dezenas de 

milhares de salas da projecção digital, particularmente no circuito comercial, que é também aquele 

que regista maior afluência de públicos.  

Outra justificação (pelo menos para o caso português, e apesar de ser uma justificação que poderá 

resultar numa relação de causalidade espúria, só passível de ser verificada com a aplicação de 

inquéritos aos públicos de cinema), poderá estar relacionada com a diversidade de estratégias de 

captação de públicos por parte de grandes superfícies comerciais, operadoras (daqui resultam as 

relações de mutualismo e simbiose), grupos de cinema, entre outros.  

A título de exemplo, o grupo Medeia Filmes, fortemente representado nos centros das grandes 

cidades portuguesas (Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Figueira da Foz e Setúbal), assume uma 

estratégia múltipla de captação de públicos, com base em três grandes tipos de oferta. 1) A oferta 

de um cartão Medeia Card, que, por 17 euros mensais, mais o valor da inscrição, permite ao seu 

adquirente a possibilidade de ir todos os dias ao cinema, num máximo de dois filmes por dia, em 

sessões diferenciadas de pelo menos 2 horas. 2) A captação de públicos por relações de 

proximidade focadas no domicílio, quase como se se quisesse fazer passar a ideia de que o cinema 

às portas de casa é parte da vida diária do residente e que, por isso mesmo, beneficia de preços 

especiais de acesso só dependentes da apresentação de um comprovativo de residência. 3) A oferta 
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de preços especiais a estudantes, desempregados, entre outros grupos que mais frequentemente 

beneficiam de tarifas especiais.   

Por outro lado, as estratégias de captação de público multiplicam-se também nas maiores 

superfícies comerciais, com inúmeras parcerias estabelecidas com empresas que vão de 

instituições bancárias, a operadoras de telecomunicações, passando por marcas petrolíferas e de 

energia, e terminando em grandes distribuidoras de produtos culturais e tecnológicos. Os cinemas 

NOS Lusomundo, por exemplo, estabelecem parcerias com a NOS, onde, por cada bilhete 

comprado, mediante apresentação de cartão NOS, é oferecido o segundo bilhete. Por outro lado, o 

cartão de crédito Millenium dá direito a um bilhete gratuito por outro bilhete comprado, na rede 

NOS Lusomundo, funcionando segundo as modalidades Prestige, Go!, Golf, M Ordenado, Classic, 

Classic Gémeos ou Gold Gémeos. O cartão de sócio do Sporting Clube de Portugal e do Sport 

Lisboa e Benfica equivalem a bilhete a preço de segunda-feira também nos cinemas NOS 

Lusomundo, assim como o passe de transportes de Lisboa (Lisboa Viva). O cartão BP, por outro 

lado, dá direito a bilhete com preço de segunda-feira nos cinemas Castello Lopes. 

São inúmeras as parcerias estabelecidas entre os grupos de cinema com distribuição em sala e as 

diferentes empresas de telecomunicações e instituições diversas, muitas vezes em parcerias entre 

autênticos competidores que disputam os mesmos públicos de cinema, em diferentes formatos de 

consumo.  

A institucionalização dos festivais de cinema também encerra uma forma alternativa de captação 

de públicos em sala, embora o peso deste mercado seja ainda residual.  

Como já se fez referência, uma análise mais sustentada das motivações que levam os diferentes 

públicos de cinema a adoptar estratégias de visualização em sala, só poderá ser concretizada com 

recurso a inquéritos por questionário que possam ser dirigidos a estes públicos de cinema, tentando 

aferir sobre as reais razões por que vão ao cinema e aquilo que os faz optar por uma sala de cinema, 

em detrimento de outra, assim como um circuito de cinema comercial, em detrimento do cinema 

independente, de autor, ou em festival.  

 

O consumo tradicional de cinema nos canais generalistas e o seu peso na programação 

Outra modalidade de consumo de cinema tradicional irá estar sempre associada à base de uma 

audiência passiva, a mesma audiência que esperava pelo filme de sábado à tarde ou pela sessão de 

domingo à noite, nos canais generalistas. No entanto, também algumas transformações foram 

sendo introduzidas neste modo de consumir cinema e nomeadamente no comportamento dos seus 

públicos. Com a introdução generalizada das box em casa, até a visualização desta modalidade de 

cinema já permite à sua audiência, mediante as suas próprias literacias digitais, escolher o 
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momento em que pretende visualizar o filme, com time-shift com recuos possíveis no acesso à 

programação resultantes do manuseamento correcto do seu comando de televisão, ou time warp 

mediante gravação.  

Em última análise, o que distingue este consumo dos novos formatos, nem é tanto as 

potencialidades que o mesmo oferece, com novas vantagens oferecidas pelos novos equipamentos 

que geram o acesso (ex: box), mas mais pelas escolhas clássicas de alguém que se possa decidir a 

dado momento pela oferta de cinema nesta categoria, em detrimento de uma oferta mais actual e 

diversificada oferecida por canais que estão muitas vezes à distância de dois cliques, embora a 

sincronia seja também uma possibilidade sempre em aberto.  

Por outro lado, haverá uma parte relativamente importante de utilizadores de canais de televisão, 

que, ou não tem acesso à enorme variedade de canais que resultam normalmente do contrato que 

é assinado com as diversas operadoras, ou que simplesmente não dispõem dos recursos (literacias 

tecnológicas) que lhes possibilitem um acesso mais variado à oferta de cinema em televisão.  

Por tudo isto, o acesso e consumo de cinema nos ditos canais generalistas deve ser entendido nesta 

leitura do cinema nas suas formas mais convencionais de distribuição e recepção, devendo a sua 

importância ser enquadrada também na análise que é feita à programação destes canais e ao peso 

que o cinema e filmes têm nessa programação, possibilitando uma leitura mais real do quão 

importantes, ou não, são ainda entendidos estes conteúdos na programação geral dos canais 

generalistas, nesta que é a segunda forma tradicional de ver cinema.  

Para começar, e voltando um pouco atrás, podemos reparar que, para cerca de 24,3% dos inquiridos 

no Inquérito ERC de 2016, “As novas dinâmicas do consumo audiovisual em Portugal”, a única 

forma de potencial acesso a filmes e cinema, a partir do televisor principal em casa, é feita com 

recurso aos cinco canais de acesso gratuito, entre os quais os 4 canais generalistas.   

 

Figura 7: Acesso a canais a partir do principal televisor em casa 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: ERC, 2016, “As novas dinâmicas do consumo audiovisual em Portugal” 
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Estes dados mostram-nos que estamos perante valores assinaláveis que são representativos de uma 

parte da sociedade portuguesa que tem apenas acesso aos 4 canais generalistas, e que, por isso 

mesmo, integra uma subamostra potencialmente exclusiva de consumo de conteúdos fílmicos pela 

via tradicional dos canais generalistas, sendo que o passo seguinte seria aferir sobre a frequência 

com que esta subamostra consome filmes por esta via.  

Importa ainda fazer notar que, segundo os dados recolhidos para o mesmo inquérito, 65,9% dos 

246 inquiridos que têm apenas acesso aos cinco canais de acesso gratuito, referem que as razões 

económicas estão na base dessa escolha, ao passo que 48,4% dos inquiridos referem que estes 

cinco canais oferecem programas suficientes para as suas necessidades informativas e recreativas.  

 

Figura 8: Acesso único aos canais nacionais de acesso gratuito. Principais razões. 

 
Fonte: ERC, 2016, “As novas dinâmicas do consumo audiovisual em Portugal” 

 

O passo seguinte será perceber a extensão da importância conferida pelas estratégias dos grandes 

grupos de comunicação social, na programação de filmes e cinema na lista geral de conteúdos 

programáticos para cada estação, percebendo se a tendência registada poderá ser considerada um 

indicador fidedigno do consumo de filmes e cinema através de canais generalistas. Por outras 

palavras, e partindo de uma avaliação de mercado redutora (há sempre questões relacionadas com 

preços de aquisição do filme, etc, que influem nas estratégias finais de programação), seria possível 

supor que um número menor de filmes exibidos em canal generalista, poderá ser um indicador 
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forte da adaptação dos principais grupos de comunicação portugueses a uma menor procura e 

consumo de cinema neste formato tradicional, por parte dos públicos de cinema.  

Neste sentido, e recorrendo ao relatório da ERC sobre “Pluralismo e diversidade nos serviços de 

programas televisivos”, podemos reparar que o género televisivo filmes, dentro do macrogénero 

das ficções, assume um valor bastante residual na grelha geral de programação.  

Atentemos aos dados obtidos para a RTP1, que, dentro dos canais generalistas, e pela lógica de 

interesse público, é o canal que deve distribuir os géneros televisivos de forma mais equitativa.  

Em todo o caso, o peso dos filmes na programação da RTP1 não passava os 5,1% sobre a totalidade 

dos programas emitidos, em 2014, evidenciando assim um cenário de desaposta do canal nestes 

conteúdos. 

 

Figura 9: Frequência e duração de géneros televisivos na programação da RTP1 (2014) 

 
Fonte: ERC, 2014, Pluralismo e diversidade nos serviços de programas televisivos 

Disponível em:  

http://www.erc.pt/documentos/Relatorios/ERC_Relatorio_de_Regulacao_2014_Volume2/ERC_RR_2014_Vol_2_web/assets/basic-

html/page14.html 
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Na RTP2, a frequência e duração total de filmes dentro da programação total, era ainda menor do 

que o valor registado para a RTP1, como se pode ver pela figura 8.  

É célebre o fim dos ciclos semanais “Cinco Noites, Cinco Filmes”, que passavam na RTP2 nas 

noites de fim-de-semana.  

 

Figura 10: Frequência e duração de géneros televisivos na programação da RTP2 (2014) 

 

 
Fonte: ERC, 2014, Pluralismo e diversidade nos serviços de programas televisivos 

Disponível em:  

http://www.erc.pt/documentos/Relatorios/ERC_Relatorio_de_Regulacao_2014_Volume2/ERC_RR_2014_Vol_2_web/assets/basic-

html/page14.html 

 

A mesma tendência é registada para a SIC e TVI, onde, dentro da programação emitida, o número 

de filmes e a duração que lhes está associada é residual face ao total. Por outro lado, dentro do 
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mesmo macrogénero ficções, as telenovelas estão claramente numa posição de dominância, 

perfazendo 6 e mais vezes o número de conteúdos emitidos resultantes das estratégias de 

programação, em comparação com os filmes.  

 

 

Figura 11: Frequência e duração de géneros televisivos na programação da SIC (2014) 

 

 
Fonte: ERC, 2014, Pluralismo e diversidade nos serviços de programas televisivos 

Disponível em:  

http://www.erc.pt/documentos/Relatorios/ERC_Relatorio_de_Regulacao_2014_Volume2/ERC_RR_2014_Vol_2_web/assets/basic-

html/page14.html 

 

Tal como podemos reparar, dentro do macrogénero ficções, as telenovelas têm um peso de 19,4% 

sobre o total do número de conteúdos programáticos da estação SIC, ao passo que os 

filmes/telefilmes apenas atingem 3,2% no número de programas e 6,2% sobre a duração total da 

programação.  
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Para a TVI, a lógica é agudizada. Nesta estação, o número de filmes sob o total de programas 

atinge os 3,5%, ao passo que as telenovelas atingem os 24,1%, isto para leituras em 2014.  

 

Figura 12: Frequência e duração de géneros televisivos na programação da TVI (2014) 

 
 
Fonte: ERC, 2014, Pluralismo e diversidade nos serviços de programas televisivos 

Disponível em:  

http://www.erc.pt/documentos/Relatorios/ERC_Relatorio_de_Regulacao_2014_Volume2/ERC_RR_2014_Vol_2_web/assets/basic-

html/page14.html 

 

Em última análise, nem é tanto o macrogénero ficções que aparece subrepresentado na grelha de 

programação dos canais generalistas, mas sim o subgénero dos filmes. Assim, e em termos gerais, 

poder-se-ia dizer que a audiência registada para as telenovelas, grande parte delas de produção 

nacional, desmobiliza a aposta dos grandes grupos noutro tipo de conteúdos, tendo por base uma 

transferência clara do interesse dos seus públicos para as telenovelas, em detrimento de outros, 

nomeadamente aqueles que se poderão enquadrar no mesmo macrogénero, como é o caso dos 

conteúdos fílmicos. Poder-se-á argumentar que a aposta nos dois subgéneros não é, de forma 
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obrigatória, mutuamente exclusiva, ou que estes subgéneros não competem necessariamente entre 

si, no entanto há uma clara percepção da importância de determinados conteúdos, como as 

telenovelas, na programação dos canais generalistas, em detrimento de outros conteúdos, como os 

filmes.  

Daqui redunda, portanto, a ideia final de que o filme, dentro do macrogénero ficções, tem hoje 

uma preponderância pequena na programação dos canais generalistas, apontando para a 

diminuição do consumo de filmes neste formato tradicional e levantando a questão pertinente da 

transferência de importância destas formas tradicionais de acesso a filmes, para outras formas que 

foram surgindo e que são decorrentes das características mutáveis dos novos actores no mercado, 

isto é, novos formatos e tecnologias.  

Por outro lado, um factor também a ter em consideração, e que dá conta da secundarização dos 

conteúdos fílmicos na grelha de programação dos canais generalistas, é o horário em que os 

mesmos são emitidos e o número de filmes estreados. A título de exemplo, no Natal de 2016, uma 

época tradicional onde a expressão do cinema ganha outra relevância nos canais generalistas, a 

SIC passou os filmes ‘Os Pinguins de Madagáscar’, ‘The Hunger Games: A Revolta – Parte 1’ e 

‘Uma Noite no Museu: O Segredo do Faraó’, ‘Big Hero 6 – Os Novos Heróis’, ‘Cinderela’, 

‘Paddington’, ou ‘Chovem Almôndegas 2’, sendo que apenas a “Cinderela” teve lançamento pós 

ano de 2014.  

Por outro lado, poder-se-ia pensar que esta lógica quase residual da emissão tradicional de filmes 

e cinema nos canais generalistas, sendo um espelho do decréscimo de importância deste tipo de 

conteúdos na programação destes canais, poderá ser também um fenómeno recente. Contudo, e se 

atendermos a leituras diacrónicas que vão até ao ano 2007 (uma década atrás), percebemos que 

esta já era a lógica vigente, ainda que menos evidente, nas estratégias de programação dos canais 

generalistas.  

Com efeito, em 2007 (ver relatório ERC sobre grelhas de programação: 

http://www.erc.pt/documentos/Relatorios/8.pdf), e para a RTP1, o macrogénero ficções assumia 

uma preponderância de cerca de 25% sobre o total da programação, sendo que os filmes apareciam 

como subgénero mais representado, mas apenas no caso da RTP1. Para os valores registados para 

a SIC, no macrogénero ficção, destacava-se sobretudo a presença de telenovelas, que constituíam 

o género televisivo de maior peso na grelha da SIC, representando mais de um terço do número 

total de programas (279, 34,1%) e cerca de um quarto do tempo total de emissão (27,5%). Para a 

TVI, a leitura era semelhante, onde cerca de um quarto dos programas transmitidos pela TVI eram 

telenovelas (193, 23,4%) e os filmes tinham um peso de 10,4% sobre o total do tempo de 

programação, ainda assim bastante superior aos valores registados para 2014.  
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Ora, estas leituras longitudinais mostram-nos que o tempo canalizado para a emissão de filmes nos 

últimos anos é resultado da sua menor relevância nos conteúdos programáticos. Estamos por isso 

perante um cenário de secundarização evidente dos conteúdos fílmicos nesta via de exibição 

tradicional de filmes, sendo que estes valores têm vindo a ser sucessivamente agudizados, como 

nos mostram as leituras para 2014 relativas aos tempos de programação dos canais generalistas.  

Importa também destacar que a audiência dos canais generalistas é uma audiência mais 

envelhecida e uma audiência que cresceu na lógica das audiências passivas. Ora, não sendo este 

um critério de caracterização estanque, será certo que, na sua generalidade, as audiências passivas 

serão menos atreitas a fenómenos como a multiplicidade e policentralidade oferecidas pela 

diversificada oferta de tecnologias, e, em última análise, menos permeáveis à diversidade em 

plataforma do consumo de filmes e cinema.   

 

Figura 13: Perfil de audiência de TV generalista por género, idade e região (%), 2004 a 2015 

 

 
 

A pergunta que se coloca é então se as pessoas estão a consumir menos filmes, ou se esse próprio 

consumo conhece alterações significativas nas suas diversas formas.  

Como já vimos, e apesar do crescimento do número de espectadores de cinema em sala, que será 

sempre relativo consoante a importância que se dê a uma média de 1,4 idas ao cinema por ano, por 

cada cidadão residente em Portugal, os resultados em sala são menores quando comparados com 
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leituras de há uma década. É por isso controverso adiantar que o consumo de cinema em sala cresce 

de forma sustentada, uma vez que conheceu também no passado recente uma queda muito 

acentuada. Por outro lado, e ainda para os formatos tradicionais, os valores de leitura para a grelha 

de programação dos canais generalistas mostram-nos que esta via de exibição de filmes e cinema 

se nos apresenta como estando em declínio.  

Tal como observado anteriormente, para os inquiridos envolvidos no estudo SR 2010 (n=1255), 

as principais plataformas de acesso a cinema eram a televisão (77,3%), o DVD (35,8%) e as salas 

de cinema (35,1%). Estes números são curiosos, por várias razões: em primeiro lugar, condensam 

numa categoria de resposta diferentes tipos de acesso a cinema, nas suas formas mais e menos 

tradicionais, como é o caso do acesso pela Televisão, cuja análise normalmente difere para o caso 

de ser um canal generalista, Hollywood, um canal Fox cinema, um canal por subscrição, entre 

outros. Assim, uma análise ao acesso pela Televisão, baseada nas suas diferenças, e mediante 

interpretações atitudinais (perguntar por exemplo por que razão se escolhe ver cinema mais 

frequentemente no canal Hollywood ou no MOV, ao invés de se escolher a SIC ou a TVI), dar-

nos-ia uma noção mais clara das preferências no acesso ao cinema pela televisão.  

Por outro lado, o DVD, anteriormente descrito como estando inclusivamente na base da criação 

de um perfil cine-integrados, acaba por se apresentar como um dispositivo hoje em desuso, como 

nos mostra a figura 14.  

 

Figura 14: Utilização do DVD e outros dispositivos 

 
Fonte: ERC, 2016, “As novas dinâmicas do consumo audiovisual em Portugal” 
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Por último, as salas de cinema, cuja importância está tão amplamente registada nos resultados do 

inquérito SR2010, e que podem evidenciar uma de duas coisas: 1) um resultado por excesso obtido 

a partir das considerações dos inquiridos, e cujo valor não tem expressão na leitura menos 

entusiasmante para o número de admissões em sala, em contexto global, ou 2) a evidência de que 

as salas de cinema são ainda tidas em conta nas preferências dos portugueses no acesso que fazem 

ao cinema, mas num panorama geral de fraco consumo generalizado de cinema, acabando o acesso 

às salas de cinema por sobressair na análise global das múltiplas plataformas para acesso a cinema.  

Vejamos então as leituras para os novos formatos de visualização de filmes e cinema, e o que nos 

dizem estas leituras sobre transferências de públicos e a forma como o consumo de conteúdos 

fílmicos está ou não a sofrer transformações.  

 

 

AS NOVAS FORMAS DE CONSUMO DE CINEMA 

O consumo online 

Em primeiro lugar, importa reflectir um pouco sobre aquilo que deve ser caracterizado como nova 

forma de acesso e visualização de cinema.  

No que respeita às formas de acesso potenciadas por culturas e opções participativas, como os sites 

de download e streaming, legais ou ilegais, a principal mudança não está propriamente relacionada 

com o processo de acesso e partilha de filmes, na lógica dos utilizadores e distribuidores, mas mais 

na reconfiguração deste formato nos últimos anos, depois de alvo de combate por parte das 

indústrias de protecção de direitos de autor e um quadro penal mais amplo e regulamentado. 

O download ou streaming de filmes, na sua vertente ilegal, conheceu nos últimos anos um eficaz 

combate. Como podemos observar na figura 11, referente ao ano de 2006, o maior fluxo de tráfego 

de Internet estava relacionado com os fenómenos de partilha bidirecionais do P2P. Sites de partilha 

como o The Pirate Bay, KAT, entre outros, reuniam as grandes preferências de utilizadores destas 

plataformas. O número e fluxo de conteúdos disponíveis e em partilha permanente eram também 

de enorme quantidade. Ao utilizador, dependendo do conteúdo disponível, e tirando partido dos 

torrents, bastaria um par de minutos para dispor do filme desejado e poder vê-lo, arrumá-lo, ou até 

mesmo partilhá-lo, a partir do seu computador ou de outro dispositivo ligado à Internet e capaz de 

trabalhar de acordo com as especificidades tecnológicas dos programas em P2P.  
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Figura 15: Tráfego online 

 

 
 

Mesmo filmes sem distribuição comercial em sala, ou outros com distribuição limitada a festivais 

de cinema ou a curtas passagens em salas muito específicas, eram possíveis de ser encontrados e 

descarregados ainda antes de conhecerem algum tipo de distribuição. O mesmo para as grandes 

produções e outros conteúdos, como séries ou música.  

Na altura, o BitTorrent, maior protocolo de partilha de ficheiros, veio revolucionar e potenciar o 

segmento das opções participativas características do fenómeno P2P e das gerações do advento 

emule e soulseek, entre outros. No entanto, e como já referido, o combate ao download ilegal tem 

conhecido a sua maior expressão nos últimos anos, e, apesar de haver sempre a capacidade de 

regeneração da exposição ao P2P, parece hoje certo que é a maior dificuldade ao acesso a 

conteúdos que gera desmobilização dos formatos P2P a que estávamos habituados, e não tanto o 

próprio bloqueio em si, que acaba sempre por ser transposto.  

Mesmo que a utilização de uma multiplicidade de proxys paralelos acabe por potenciar a entrada 

e aproveitamento de sites de partilha de conteúdos bloqueados por operadoras, por governos 

nacionais e pelos próprios motores de busca, a desmobilização resultante do acesso menos directo 

e simplificado a estes sites de partilha acaba por gerar menos tráfego, e, concomitantemente, o 
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definhar do modelo como o conhecíamos. Sem tráfego e sem partilha constantes entre utilizadores 

e consumidores, este modelo está condenado ao fracasso, e é aí que reside o grande sucesso das 

movimentações anti-download ilegal.   

Em 2010, na Europa, o tráfego na Internet registava a seguinte ordem de grandezas nas horas de 

pico de tráfego na Internet.  

 

Figura 16: Tráfego online agregado 

 
Fonte: Sandvine. Relatório de 2010 citado em https://torrentfreak.com/bittorrent-still-dominates-global-internet-traffic-101026/ 

 

Na altura, era referido que o protocolo BitTorrent dominava ainda o tráfego global na Internet e 

que, na generalidade, o tráfego global P2P estava a expandir-se. De facto, é possível verificar que, 

de 2009 a 2010, o tráfego e a partilha de ficheiros P2P regista um aumento expressivo de mais de 

4%, totalizando pouco menos de 20% do tráfego global na Internet. Ora, aqui também a partilha 

de filmes desempenhava um papel crucial, sendo certo que, por todo o mundo, milhões de 

utilizadores estariam já a utilizar esta e outras plataformas para partilha e consumo de conteúdos 

fílmicos.  

Contudo, com o decorrer da década, os resultados passaram a evidenciar um modelo de partilha 

em declínio, com repercussões nos padrões de consumo das plataformas e protocolos P2P. No 

último relatório Sandvine de 2016, “Global Internet Phenomena Report” 

(https://www.sandvine.com/trends/global-internet-phenomena/), a companhia com sede em 

Ontario, especializada, entre outros, no estrangulamento dos protocolos P2P, refere que a partilha 

P2P caiu para 10%, tendo sido substituída, em importância, no tráfego global em hora de pico de 
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utilização da Internet, pelo Netflix e Youtube. Ora, isto mostra-nos duas coisas: em primeiro lugar, 

a ideia de que este estrangulamento dos protocolos P2P redunda em novas oportunidades de 

consumo de conteúdos (conteúdos fílmicos, por exemplo), e, em segundo lugar, a constatação de 

que esse estrangulamento resulta na completa transformação das formas mais usuais de consumo 

de conteúdos online, quase pondo em xeque o significado canónico de um modelo que evoluiu em 

contextos de acesso via gratuitidade.  

A versão de que o P2P file sharing consegue reinventar-se permanentemente é também um lado 

da discussão, que aponta para uma enorme plasticidade dos protocolos e para o modo como o 

modelo se consegue reinventar.  

São dois lados da discussão e estarão provavelmente, a determinada altura, certos. Contudo, o 

cerne do debate estará na forma como o número de conteúdos nos formatos de partilha de ficheiros 

estará a abrandar, sustentado pela mesma desmobilização referida anteriormente, sendo que esta 

desmobilização acontece numa altura em que o próprio quadro legal para a prevaricação vai 

ficando mais apertado e num momento em que uma nova estratégia de infectar os clientes destes 

protocolos, com malware (malicious software), também vai sendo cada vez mais usual e 

reposicionando o debate nos limites daquilo que é ético, ou não. Por outro lado, e dando por 

exemplo o caso da Índia, o acesso a sites torrent bloqueados vem já como um aviso de condenação 

de três anos de prisão.  

Os exemplos multiplicam-se e a sua causalidade é, por enquanto, controversa, sendo certo que este 

debate nos situa relativamente à verdadeira dimensão do download ilegal nas práticas de consumo 

de filmes com recurso aos protocolos P2P.  

Em todo o caso, reportando ao caso português, quatro quintos da totalidade dos portugueses 

inquiridos no estudo recente da ERC (com o título “As novas dinâmicas do consumo audiovisual 

em Portugal”) afirmam nunca descarregar filmes ou séries durante as suas práticas de navegação 

online, sendo que esta questão até está livre do lado pejorativo que normalmente a caracteriza, 

com referência à palavra “gratuito”, ao invés da palavra “ilegal”, por si só passível de influenciar 

os dados obtidos e o contexto geral das análises que possam ser feitas com base na recolha de 

dados por inquérito. Para além disso, 39,5% dos inquiridos neste inquérito referem nem sequer 

aceder à Internet frequentemente.   
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Figura 17: Com que frequência _____________ nas suas práticas de navegação online? 

 

 
Fonte: ERC, 2016, “As novas dinâmicas do consumo audiovisual em Portugal” 

 

No entanto, e a par dos resultados obtidos para o peso atribuído à categoria de resposta “descarrega 

filmes/séries gratuitos”, os inquiridos que respondem ao inquérito anteriormente referenciado 

também estão longe, independentemente da sua idade, de comprar filmes e séries durante o período 

de navegação online, Daqui resulta que as duas dimensões em análise, acesso a filmes online, via 

download e streaming gratuitos, e acesso a filmes online, por compra, estão sub-representadas nas 

preferências dos inquiridos.  

Estas duas leituras mostram-nos que também o acesso e visualização (de um ponto de vista mais 

abrangente) de filmes online acompanha a tendência de desaceleração dos protocolos P2P, e que, 

portanto, poderemos estar em presença de formas de visualização de conteúdos fílmicos que já são 

secundárias no cômputo geral das formas de ver cinema nos diferentes formatos.  

 

Figura 18: Com que frequência compra filmes e séries nas suas práticas de navegação online? 

 
Fonte: ERC, 2016, “As novas dinâmicas do consumo audiovisual em Portugal” 
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Assim, e voltando um pouco atrás, vimos que o acesso a filmes através dos canais generalistas de 

TV está francamente em declínio. Por outro lado, o acesso a filmes pelas plataformas online parece 

estar também em manifesta desaceleração. Com o acesso às salas de cinema a apresentar resultados 

pouco sustentados e com um valor final de admissões relativo na extrapolação para a população 

portuguesa, resta-nos questionar sobre qual é, de facto, a via preferencial dos portugueses para ver 

filmes?  

A resposta parece ser claramente a televisão, como mostram os dados do inquérito ERC, que até 

evidenciam uma importância da televisão como formato de acesso a cinema que é superior aos 

resultados obtidos por exemplo aquando do inquérito Sociedade em Rede 2010. Contudo, e não 

sendo através do acesso via canais generalistas, importa perceber de que forma é feito este acesso 

a filmes, e é aqui que entram na análise os canais por cabo e as formas de acesso on-demand e por 

subscrição.  

 

Figura 19: Através de que equipamentos vê filmes? 

 

Fonte: ERC, 2016, “As novas dinâmicas do consumo audiovisual em Portugal” 

 

O consumo de cinema via canais CABO 

Em primeiro lugar, por que razão devemos integrar esta categoria na categoria mais abrangente 

das novas formas de ver cinema?  

Esta questão é controversa. Se é verdade que o consumo de cinema via televisão por cabo acontece 

segundo a mesma lógica do tipo mono-plataforma (TV), característica dos formatos tradicionais 

de ver cinema em canal generalista (noutros estudos, esta forma de consumo é integrada num 

mesmo perfil de cine-convencionais de 1ªgeração tecnológica), foi também com o advento do 

cinema por Cabo que se introduziu a principal distinção resultante do que historicamente se 

convencionou chamar de passagem do modelo de audiência passiva para o modelo de audiência 

activa, baseada num leque de escolhas indubitavelmente maior.  

A audiência de canais de televisão generalistas era uma audiência que, nas décadas anteriores ao 

advento do Cabo, esperava pela sessão de cinema no sofá, em família, etc. Apesar de as 
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transformações tecnológicas que permitem hoje a um consumidor dos canais generalistas, escolher 

o filme que não pôde ver ontem ou há uma semana, através das potencialidades das box oferecidas 

pelas operadoras que dominam o segmento de mercado, aproximando-o assim, de certa maneira, 

do consumidor via Cabo, a verdade é que o conceito de novas formas de consumo de cinema 

começou por ser introduzido com o aparecimento da Televisão por Cabo, que gerava inúmeras 

oportunidades aos consumidores de filmes, que podiam escolher diferentes conteúdos num dado 

momento, bastando para isso percorrer os vários canais por cabo disponíveis. Estes consumidores 

tinham então a possibilidade de ver filmes em contínuo, numa série de canais. O canal Hollywood, 

por exemplo, primeiro canal de cinema em Portugal, que entrou há 20 anos nas casas dos 

espectadores portugueses, é ainda hoje um líder deste segmento de mercado e o líder entre os 

canais de televisão temáticos, evidenciando a importância do Cabo nos hábitos de consumo de 

cinema dos portugueses. Com um número considerável de estreias em televisão, o cinema por 

Cabo reúne hoje as grandes preferências dos portugueses no acesso ao cinema.  

Tal como referido anteriormente, também aqui a box poderá desempenhar um papel crucial na 

recente dominância do share global da TV por Cabo, que já domina a estrutura do mercado 

televisivo português e deixa antever a importância dos canais cinema por Cabo no acesso global a 

filmes e cinema (ver figura 15).  

 

Figura 20: Estrutura do mercado televisivo português 

 

 
Fonte: Anuário Media e Publicidade, 2016, OberCom 
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Com a possibilidade de se poder voltar atrás na emissão, geralmente até 7 dias, e somando a isto 

as listas apreciáveis de filmes disponíveis nos vários canais de cinema por Cabo, podemos 

facilmente estimar as múltiplas opções para acesso a cinema e listas de filmes, a qualquer hora, 

por parte das audiências activas de televisão.  

Com efeito, entre os inquiridos no estudo ERC que assinalam a opção consumo em diferido dos 

conteúdos através do televisor, são já muitos aqueles que tiram partido da box e do facto de se 

poder voltar atrás na programação. 

Figura 21: Na TV, com que frequência___________? 

 
Fonte: ERC, 2016, “As novas dinâmicas do consumo audiovisual em Portugal” 

 

Por outro lado, e avaliando a importância da utilização dos dispositivos tecnológicos para time-

shift ou time warp, mediante gravação, os filmes aparecem como principal razão para essa 

utilização, na medida em que, segundo os dados do estudo ERC, são os principais conteúdos que 

levam os inquiridos a gravar conteúdos emitidos em dias anteriores.  

 

Figura 22: Que tipo de conteúdos grava? 

 

 
Fonte: ERC, 2016, “As novas dinâmicas do consumo audiovisual em Portugal” 
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Em sequência, e no que respeita ao peso global da televisão por Cabo na estrutura do mercado 

português, importa destacar que a mesma se tem mantido mais ou menos inalterada ao longo dos 

últimos 10-15 anos. Como podemos comprovar, o número total de assinantes de televisão por 

Cabo é inclusivamente superior ao total da população portuguesa.  

 

Figura 23: Evolução do número total de assinantes Televisão por Cabo 

 
Fonte: Anuário Media e Publicidade, 2016, OberCom 

 

Por tudo isto, mais do que reflectir sobre o facto de se poder considerar a visualização de cinema 

por Cabo, um tipo de utilização que se encaixa nos novos formatos da audiência de televisão que 

escolhe o que quer ver, ou um tipo de utilização convencional em mono-formato, que pouco se 

distingue do consumo tradicional em canal generalista, o mais importante aqui é observar o 

crescimento sustentado do Cabo no tempo total de visualização de televisão. Por outro lado, 

interessa registar que as audiências destes canais Cabo de cinema continuam a registar subidas nos 

valores de audiência global, nomeadamente o canal Hollywood, grande referência neste segmento. 

  

Figura 24: Evolução da audiência de canais de cinema no Cabo 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

FOX 1,0% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 1,2% 

HOLLYWOOD 0,9% 1,1% 1,5% 1,5% 1,3% 1,8% 1,7% 

MOV 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

AXN 1,4% 1,4% 1,6% 1,4% 1,4% 1,1% 1,2% 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados dos anuários Media e Publicidade da Marktest 

 

Ora, sendo que 1) os filmes reúnem as preferências de grande parte dos inquiridos de uma amostra 

representativa da população portuguesa, no último estudo ERC, relativamente ao tipo de conteúdos 



32	
	

consumidos (ver figura x); 2) que o tempo de visualização médio diário por cada telespectador até 

está a aumentar; e que 3) os canais de cinema, como o Hollywood, estão entre os canais mais vistos 

do Cabo, então podemos aferir sobre a real importância da televisão por Cabo como plataforma 

privilegiada para consumo de filmes e cinema.  

Este processo de evolução, que começou há vinte anos, veio trazer indiscutivelmente, e aqui reside 

o cerne da questão tradicional vs novos formatos, alterações significativas às dinâmicas 

tradicionais de consumo de cinema via canal generalista e por acesso à sala de cinema, tendo 

gerado novas oportunidades de mercado e novas abordagens estratégicas por parte dos grupos de 

comunicação, que redundaram na chegada do consumo on-demand e por subscrição de que 

falaremos em seguida, como as mais recentes formas de acesso e consumo de conteúdos fílmicos.  

 

Figura 25: Tempo de visionamento diário de televisão, por espectador 

 
(O tempo de visionamento diário de televisão, por espectador, aumentou mais de uma hora desde 

o início do milénio, tendo a principal subida sido registada precisamente entre os anos de 2014 e 

2015.)  

Figura 26:Que conteúdos audiovisuais tem por hábito ver? 

 
Fonte: ERC, 2016, “As novas dinâmicas do consumo audiovisual em Portugal” 

 



33	
	

(Os filmes estão entre o tipo de conteúdos audiovisuais mais vistos pela população portuguesa, só 

superados pelos programas de informação e pelo outro subgénero Telenovelas dentro do 

macrogénero ficções.) 

 

 

O consumo de cinema on-demand e por subscrição 

Decorrente daquilo a que se convencionou chamar de processo de privatização do consumo de 

conteúdos cinematográficos, o consumo de cinema on-demand e por subscrição resulta da procura 

activa do consumidor de cinema e das suas necessidades relativamente ao consumo de filmes. Do 

ponto de vista simbólico, tem muito por base o processo histórico de acesso contínuo e 

diversificado a filmes a partir do surgimento dos canais de cinema por Cabo, com as oportunidades 

geradas por este modelo, mas também encontra explicação no processo de mutações tecnológicas 

sustentadas na Internet, com o acesso permanente, em multiplaforma e policentralidade. Hoje, no 

metro, ou no intervalo para almoço num dia de trabalho, já podemos optar pela visualização de um 

filme, mediante recurso à Internet e pagamento do conteúdo que desejamos alugar e assistir. O 

mesmo na esfera doméstica, onde, à distância de um clique, podemos associar ao nosso contrato o 

acesso/aluguer de um filme que queiramos ver e que não esteja incluído nos canais em pacote. É, 

como se disse atrás, a privatização do consumo de cinema numa esfera doméstica e a sua 

introdução nos nossos hábitos de consumo de conteúdos fílmicos.  

Em primeiro lugar, importa referir que esta prática é talvez aquela que melhor se enquadra na 

definição de novas formas de ver cinema, não só pela sua introdução, que é mais recente, mas 

também pela evolução no próprio mercado, que, embora ainda de menor expressão, regista uma 

tendência de crescimento. O modelo VOD, impulsionado por novos players, como o Netflix e o 

HULU, está em franco crescimento nos EUA e, segundo o relatório do The Boston Consulting 

Group de 2016, o segmento do Vídeo on-demand representou lucros de cerca de 25 mil milhões 

de dólares no último ano.  

Contudo, e em Portugal, este parece ser um segmento de mercado ainda em plena afirmação.  
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Figura 27: Costuma alugar filmes nos videoclubes dos operadores?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: ERC, 2016, “As novas dinâmicas do consumo audiovisual em Portugal” 

 

Com efeito, dos 767 inquiridos que têm acesso a mais de cinco canais no televisor principal da 

casa (inquérito “As novas dinâmicas do consumo audiovisual em Portugal”, apenas 6,9% referem 

ter por hábito alugar filmes nos videoclubes dos operadores (VOD), sendo que este hábito é 

superior entre os mais novos, e inferior entre os indivíduos mais velhos, os mesmos que, como 

vimos atrás, têm por hábito fazer um uso maior dos canais generalistas e que tendem a usar apenas 

a televisão para consumo de filmes.  

 

Figura 28: Costuma alugar filmes nos videoclubes dos operadores, por escalão etário. 

 

 
 

Fonte: ERC, 2016, “As novas dinâmicas do consumo audiovisual em Portugal” 
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Importa por isso situar o que está a acontecer ao nível do segmento VOD em Portugal, e perceber 

o que está a ser feito pelos operadores, em termos de preço, e por outros competidores, como por 

exemplo o Netflix. Porém, interessa destacar o possível impacto de outros actores no mercado e a 

sua influência no crescimento não tão dominador do VOD. Em primeiro lugar, a questão da oferta 

diversa que os canais base dos vários fornecedores/operadores já oferecem nas assinaturas base 

mensais, e que, em larga medida, podem ser suficientes para satisfazer as necessidades gerais do 

consumidor de filmes.  

Em segundo lugar, há que contextualizar o lado micro da carteira do consumidor, que pode 

condicionar a procura. Com os preços base estabelecidos pelos operadores/fornecedores, o extra 

do acesso a novos filmes mediante pagamento poderá desmobilizar uma parte importante da 

população, que, mesmo dotada das literacias próprias para acesso e utilização do on-demand, 

poderá ver-se impedida de satisfazer mais este gasto mensal.  

Por outro lado, a introdução de uma grande variedade de alternativas online em streaming, que 

tiram partido das mesmas especificidades participativas do modelo de partilha de conteúdos em 

P2P, e que fazem por exemplo de plataformas como o Popcorn Time uma alternativa livre aos 

serviços de subscrição, como o Netflix.  

Dados revelados pelo TorrentFreak mostravam que, em 2014, a plataforma Popcorn Time estava 

instalada em 1,4 milhões de dispositivos só nos EUA, número que poderá ter crescido 

(https://torrentfreak.com/popcorn-time-installed-1-4-million-devices-u-s-140901/). 

Voltando um pouco atrás, e no que respeita à actuação do Netflix em Portugal, podemos observar 

que as três grandes modalidades de subscrição do serviço (que concede um mês de utilização 

gratuita), são as que se seguem: 1) o plano base, por 7,99euros; 2) o plano standard, por 9,99euros, 

que acrescenta High Definition ao plano anterior; e 3) o plano premium, que acrescenta uma 

qualidade de definição superior ao 2º plano e a utilização de mais ecrãs em simultâneo.  
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Fonte: Netlix.pt 

 

Mediante a aquisição de um destes planos, o cliente ganha então acesso aos conteúdos Netflix, 

com originais, filmes de longa-metragem, documentários, séries, etc, sendo que os conteúdos 

disponíveis variam de região para região e podem mudar ao longo do tempo. Por outro lado, a 

adequação do Netflix à mobilidade dos equipamentos tecnológicos permite a transferência dos 

conteúdos também para os dispositivos móveis iOS ou Android, possibilitanto a sua visualização 

em qualquer lugar, mesmo sem ligação à Internet.  

É um pouco difícil ter acesso a perfis de consumo no Netflix, desde logo porque, como refere Todd 

Yellin, dimensões de leitura baseadas na geografia, no género e na idade, são “colocadas no lixo”. 

Ao invés, os utilizadores são agregados por clusters, dependendo dos seus gostos e preferências e 

conteúdos que melhor se adequam a determinados perfis. Estes perfis podem ser idênticos para um 

consumidor em Los Angeles e um outro em Nova Delhi. Assim, neste artigo publicado na Fortune, 

é dito que o Netflix recupera um pouco a visão da sociologia e psicologia, sustentando-se na ideia 

de que, em geral, a variação dentro de qualquer grupo da população pode ser muito maior do que 

a diferença colectiva entre dois grupos distintos. Desta forma, para o Netflix, nas suas análises de 

perfis e preferências, é mais vantajoso aproveitar o que se sabe sobre indivíduos com gostos 

semelhantes em grupos demográficos completamente antagónicos, do que forçar generalizações 

amplas.  

Esta será, porventura, a principal explicação para que não haja ainda um estudo exaustivo sobre 

análises sociodemográficas de utilizadores do Netflix. No entanto, alguns dados têm sido 

divulgados em forma de indicadores indirectos. A título de exemplo, 36% dos consumidores da 

série House of Cards, no Netflix, situam-se em escalões etários que vão dos 18 aos 34 anos de 

idade, para dados referentes a Maio de 2016. Esta confirmação mostra-nos que a análise de perfis 

pelo Netflix é feita não de acordo com as idiossincrasias da população, como variáveis 
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explicativas, mas sim pelas audiências de determinado conteúdo e pelos utilizadores que as 

compõem e suas semelhanças.  

Pegando novamente no exemplo dos consumidores Netflix da série House of Cards, poderá 

eventualmente ser legítimo supor que os utilizadores de Netflix em Portugal se situem nos mesmos 

escalões etários, não só porque, como já referenciámos anteriormente, os portugueses situados em 

escalões etários mais elevados são aqueles que menos filmes vêem, também em função da consulta 

preferencial de canais generalistas em mono-formato TV (com grelhas de programação que 

minimizam um pouco os conteúdos fílmicos), mas também porque as faixas etárias mais baixas 

são aquelas que apresentam taxas de literacia digital mais elevadas capazes de integrar novas 

plataformas e programas nas suas dietas mediáticas.   

Uma análise mais global do número de utilizadores do Netflix em todo o mundo mostra-nos que, 

no primeiro trimestre de 2017, havia cerca de 99 milhões de subscritores em todo o mundo. Destes, 

cerca de 51 milhões são residentes nos EUA e os restantes estão distribuídos pelas outras zonas do 

globo. Apesar de o número de subscritores de Netflix estar em forte expansão, a empresa viu a sua 

secção DVD entrar em declínio, um pouco à imagem daquilo que já discutimos anteriormente.  

A secção online dedicada à explicação dos consumos Netflix deixa perceber que o número de 

horas mensais que os consumidores despendem a ver conteúdos Netflix se situa nas 10 mil milhões 

de horas; que há em média 2,5 utilizadores de Netflix por subscrição; que, em média, cada 

subscritor de Netflix gasta 0,20 dólares diários em conteúdos; e que são esperadas cerca de 1000 

horas de novos conteúdos lançados no ano de 2017, o que também deixa perceber o crescimento 

estimado do grupo. A título de exemplo, se tivermos em conta os dados lançados pelo Statistical 

Portal, espera-se que, só no Brasil, haja cerca de 24,4 milhões de subscritores Netflix em 2020.  

Para fechar esta secção Netflix, importa destacar outro indicador importante na análise, que mostra 

que o consumo padrão de Netflix é feito segundo uma rotina de consumo de séries que é intercalada 

com consumo de filmes. Com efeito, cerca de 59% dos utilizadores de Netflix fazem uma pausa 

antes de iniciarem a visualização de um novo programa. Durante essa pausa, cerca de 61% dos 

utilizadores vêem um filme no Netflix por forma a manter as dinâmicas de consumo.  

 

MUBI 

O MUBI surge como uma alternativa bastante significativa para fãs de cinema de autor. Por 5,99 

euros mensais, o utilizador fica habilitado a ver filmes de culto, de autor e cinema independente, 

que vão das décadas da Nova Vaga ao cinema actual com circulação em festivais de cinema e salas 

de cinema de circuito comercial e fora do circuito comercial.  
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Com a mensagem “Grande Cinema. Escolhido por pessoas, não por robots”, esta plataforma VOD 

é claramente dirigida para um nicho muito específico de consumidores de cinema.  

 

FILMIN.PT 

O mesmo raciocínio para a plataforma Filmin.pt, onde, mediante subscrição estimada em 

6,95euros por mês, o utilizador passa a ter disponíveis 500 filmes, com grandes clássicos e 

revisitações, estreias e exclusivos um pouco à imagem da oferta registada para a plataforma MUBI, 

mas com o acréscimo de disponibilizar um grande número de filmes com origem portuguesa. 

Criada em 2008 em Espanha, a Filmin foi apresentada em Portugal no final de 2016, e introduzida 

no mercado como o Netflix do cinema de autor.  
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HULU 

A plataforma HULU mantém-se como uma plataforma ainda direccionada quase exclusivamente 

para o mercado americano de distribuição de cinema.  

 

 
 

Com uma oferta variada, um pouco à imagem do Netflix, com originais e exclusivos, tanto de 

filmes como séries TV, a HULU está disponível por planos que começam nos 7,99 dólares por 

mês.  
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AppleTV 

O conceito AppleTV é um pouco diferente e assinala a entrada da marca no segmento das 

SmartTV. O conceito aqui é transformar uma TV normal (com alta definição com HDMI) numa 

SmartTV, através da conexão do aparelho com os iDispositivos e mediante uma conta iTunes. A 

título de exemplo, a AppleTV permite utilizar o Air Play e levar a imagem de um iPad para a 

televisão, sem cabos e via WiFi. Entre jogos, passíveis de ser jogados com controlo remoto, rádios, 

Internet a partir da televisão, a própria potencialização de dinâmicas VOD, como a integração do 

Netflix, entre outras especificidades, a AppleTV garante uma multiplicidades de opções no 

segmento das SmartTV, que permite aos seus clientes ver filmes também de outra forma. 

Por tudo isto, e centrando a análise novamente nas formas de consumir cinema, esta é mais uma 

tecnologia capaz de maximizar as formas de acesso a conteúdos fílmicos, onde as palavras conexão 

e policentralidade são palavras-chave na tentativa de captar mais utilizadores. A título de exemplo, 

um filme que tenhamos disponível nos nossos ipads, e outros dispositivos móveis, passa a estar 

disponível para toda a família, no ecrã da televisão principal da sala.  

Por um preço a partir de 179euros, esta caixa Apple 4ª Geração está disponível para compra, 

podendo o preço máximo ascender aos 229euros, com pagamento de opções extra também 

possível.  

Porém, o público-alvo deste tipo de tecnologia ainda caracteriza um nicho muito específico, 

residual no panorama português, e sobretudo dirigido aos clientes Apple mais fiéis aos vários 

modelos e dispositivos tecnológicos que vão sendo integrados no mercado pela gigante norte-

americana.  

Por último, interessa perceber o que está a ser feito ao nível dos operadores e fornecedores de 

canais em Portugal, percebendo como integram nos pacotes oferecidos a possibilidade de mais 

opções dependentes de mais subscrições e das dinâmicas do VOD.  

Para começar, interessa perceber que operadores são estes e que ofertas de base temos, que canais 

estão integrados nos pacotes iniciais, e que extras podem ser adquiridos.  

Dos resultados obtidos para o inquérito ERC, “As novas dinâmicas do consumo audiovisual em 

Portugal”, podemos constatar que os grupos MEO/Altice e Grupo NOS (ZON/Optimus) são os 

mais representados. A Vodafone, terceiro grande grupo, tem uma posição no mercado menos 

representativa, tendo sido considerada por cerca de 11% dos inquiridos.  
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Figura 29: Qual o operador para o televisor principal da casa? 

 
Fonte: ERC, 2016, “As novas dinâmicas do consumo audiovisual em Portugal” 

 

Os resultados apontados pelo OberCom, que condensam informação sobre os anuários estatísticos 

da Marktest também demonstram que os grupos MEO e NOS são os mais representados no 

panorama dos fornecedores/operadores em Portugal.  

 

Figura 30: Quotas assinantes de televisão por subscrição 

 
Fonte: Anuário Media e Publicidade, 2016, OberCom 

Vejamos então o que, entre os principais fornecedores/operadores, está a ser feito no segmento 

VOD/subscrições e que ofertas são integradas nas estratégias destes grandes grupos.  
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NOS 

Com diversos canais de cinema incluídos na sua oferta, entre os quais os canais Hollywood, AXN 

e canais FOX, a NOS garante o acesso a vários canais de filmes e séries nos seus pacotes base.  

 

 
Fonte: http://www.nos.pt/particulares/televisao/canais/lista-de-canais/Pages/digital-hd.aspx 

 

A NOS oferece depois a possibilidade de subscrição de canais premium, mediante um valor extra 

associado ao pacote, em adesões que implicam um período de permanência de 30 dias.  

Os Canais Premium podem depois ser desativados de forma simples na box ou na área cliente 

online.  

Através do menu da box, o cliente acede a APPS, Gestão de Conta e Serviços adicionais, e 

seleciona o canal que pretende subscrever. 

Relativamente à oferta de cinema por subscrição extra, a NOS permite o acesso a uma lista de 16 

canais, de onde constam o FOX Movies e FOX Comedy, mediante pagamento de mais 2,5euros 

mensais pelo conjunto dos 16 canais. 

 
 Fonte: http://www.nos.pt/particulares/televisao/canais/lista-de-canais/Pages/digital-hd.aspx 
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Como alternativa, o cliente NOS tem também a possibilidade de integrar no seu pacote mensal o 

protocolo TVCine & Séries, com acesso a 5 canais com filmes exibidos logo após a sua estreia nos 

EUA. São essencialmente filmes de circuito comercial e êxitos de bilheteira. Este protocolo extra 

está disponível por 10 euros mensais.  

 
Fonte: http://www.nos.pt/particulares/televisao/canais/lista-de-canais/Pages/digital-hd.aspx 

 

Por último, existe ainda a possibilidade de associar ao pacote mensal, o acesso ao canal Sundance 

TV HD, incluído no protocolo Pack canais Mais HD. Este canal Sundance tem uma programação 

que o distingue das diferentes ofertas, emitindo filmes exibidos no conhecido festival Sundance, 

uma referência mundial no circuito de festivais e cinema independente.  

 
Fonte: http://www.nos.pt/particulares/televisao/iris/personalizacao/Pages/pack-canais-mais-hd.aspx 
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Fazendo um cálculo rápido para o valor extra que os canais NOS de cinema por subscrição 

representam no valor da assinatura mensal, podemos depreender que, por mais 15 euros mensais, 

o cliente NOS fica habilitado à visualização de um número considerável de canais de Cinema.  

Este valor é, ainda assim, superior a outros protocolos VOD, como por exemplo os protocolos 

Netflix. Por outro lado, mesmo que um cliente NOS decida não adicionar estes canais extra à sua 

assinatura mensal, não deixa de ter acesso a uma lista de canais de cinema variados e já integrados 

na oferta dos pacotes escolhidos, como referido anteriormente.  

 

MEO 

Com várias modalidades e protocolos de assinatura mensal, os pacotes MEO integram uma lista 

inicial de canais de cinema integrados no pacote escolhido que é superior à lista de canais 

integrados nos pacotes NOS. 

 
 

 
Fonte: https://www.meo.pt/tv/canais-servicos-tv/lista-de-canais/fibra 

 

Mediante subscrição, passível de ser activada em cada MEO Box, há também a possibilidade de 

assistir a um leque mais variado de canais de cinema, com exibição de filmes recentes, como é o 

caso dos vários canais TV Cine e Séries (pelos mesmos 10 euros mensais da NOS).  
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Fonte: https://www.meo.pt/tv/canais-servicos-tv/lista-de-canais/fibra 

 

Depois, o serviço MEO VideoClube oferece a possibilidade do aluguer VOD, onde, a partir de 

3,5euros, o cliente tem a possibilidade de alugar um filme por 48 horas, podendo ver o filme as 

vezes que quiser e podendo, neste serviço, criar ainda a sua lista de favoritos e consultar 

recomendações personalizadas.  

 

 
 

Vodafone 

Quanto à Vodafone, terceiro operador principal, inclui no seu pacote base as seguintes opções para 

consumo de filmes e cinema.  

 
http://www.vodafone.pt/main/Particulares/tv-net-voz/televisao/lista-canais/?tab=base 
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A oferta de canais oferecidos pelos pacotes base Vodafone segue muito a lógica já apresentada 

quer para o caso NOS, quer para o caso MEO, com o acesso a um conjunto de canais cinema que, 

na generalidade, também estão disponíveis nos outros dois operadores. Com preços de assinatura 

mensal mais acessíveis do que a NOS e MEO, a Vodafone apresenta ainda a possibilidade de 

acesso a canais premium de cinema asiático + generalistas e entretenimento indianos (uma 

inovação para um mercado muito específico), por 20,90euros. Apresenta ainda, e tal como os 

outros dois operadores, a possibilidade TVCine e Séries, pelos mesmos 10 euros mensais ou 8,50 

euros mensais + 500 pontos com o Clube Viva. Integra também, tal como o MEO, um videoclube 

em VOD, com várias secções, cada uma delas com um preço associado.  

 
 

 
Fonte: Vodafone. http://www.vodafone.pt/main/particulares/tv-net-voz/televisao/funcionalidades/videoclube.html 
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Permite ainda o aluguer de filmes, no formato isolado, com diferentes modalidades de pagamento.  

 
Por último, a Vodafone introduz ainda a possibilidade de integração da aplicação Netflix através 

do menu Start Apps, ou do canal 105, de acordo com quatro passos (criação de conta; escolha do 

plano ideal; inserção dos dados de pagamento e aceitação dos termos de uso), ficando o cliente 

habilitado à visualização dos conteúdos originais do Netflix, naquele que é um exemplo mais de 

mutualismo e simbiose caracterizadores das dinâmicas de distribuição e acesso de filmes e cinema.  

Assim, feita a análise à diferente oferta dos principais operadores/fornecedores a actuar em 

Portugal, podemos concluir que a Vodafone é talvez o operador com a oferta mais diversificada 

de conteúdos fílmicos via subscrição e VOD. Dito isto, não deixa de ser curioso que seja também 

o operador menos representado no panorama nacional, evidenciando uma vez mais o aspecto 

minoritário que o segmento VOD/subscrições acaba por ter nas formas gerais de consumo de 

cinema e na escolha final do operador/fornecedor propriamente dito. A título de exemplo, todos 

os canais TV CINE juntos perfazem um total de 0,4% de audiência global em 2016 (dados do 

Anuário Media e Publicidade da Marktest).  

Esta constatação também foi explicitada anteriormente pelo peso que os canais Cabo assumem 

nestas dinâmicas (aqueles que são incluídos nos pacotes base) e pelo número minoritário de 

inquiridos no estudo ERC que afirmam alugar filmes nos videoclubes dos operadores. E tudo isto 

num cenário geral em que a população portuguesa integrou de tal forma a televisão (mono-

plataforma) na sua esfera e práticas domésticas, que, com excepção dos mais jovens, que tiram 

outro partido de outros dispositivos tecnológicos, a grande maioria dos inquiridos afectos aos 

restantes grupos etários assume ter por hábito ligar o televisor assim que chega a casa.  

Ora, esta observação final diz-nos que a televisão poderá ser a plataforma preferencial de acesso e 

consumo de filmes, mas que esse consumo se processa preferencialmente segundo as lógicas de 

gratuitidade associadas a canais de cinema já incluídos nos pacotes base e nas assinaturas mensais 

dos operadores/fornecedores.  
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Figura 31: Quando chega a casa, tem por hábito… 

 
Fonte: ERC, 2016, “As novas dinâmicas do consumo audiovisual em Portugal” 

 

Youtube 

O Youtube, com o seu serviço de aluguer de filmes, que entrou no mercado em 2011, também 

surge como um actor a ter em conta no segmento do VOD. Com parcerias estabelecidas com os 

gigantes de Hollywood, Sony e Warner Bros, surge assim como um dos principais competidores 

do Netflix.  

Com preços de aluguer que podem ir dos zero euros aos 12 euros por filme, e onde os preços 

praticados são geralmente os 2,99 euros e 3,99 euros por filme, o Youtube movie rental service 

permite o aluguer de um filme por um período de 24 a 48 horas, podendo ser visualizados em todas 

as plataformas e dispositivos electrónicos com acesso à Internet. No entanto, e no mesmo 

segmento, outros serviços como o Netflix, o Vudu, Amazon on-demand, têm uma performance 

significativamente melhor, não só pelo detalhe da imagem, com opções de elevada definição, mas 

também porque a oferta de filmes é semelhante e porque os preços mensais praticados são mais 

convidativos. Neste segmento, o Netflix é aquele que cresce mais, tendo registado um crescimento 

em 2016 na ordem dos 19 milhões de novos subscritores mundiais, num total de 93,8 milhões de 

susbscritores em dados agregados para todos os países.  
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Fonte: YouTube.pt. https://www.youtube.com/channel/UClgRkhTL3_hImCAmdLfDE4g 

 

 

Em seguida apresentamos os traços gerais do que foi discutido neste relatório, avançando com 

uma análise sintetizada daquilo que são os modos preferenciais de consumo de cinema pelos 

portugueses, e apresentando os resultados concretos que sustentam essa análise e os principais 

pontos discutidos nas páginas anteriores.  

 

 

PRINCIPAIS NOTAS CONCLUSIVAS DO RELATÓRIO 

 

Este relatório resultou da interpretação de diferentes estudos realizados, uns por inquirição e 

estimativa (ex: inquérito ERC), outros com resultados mais globais (ex: anuários estatísticos 

Marktest), com reflexão integrada das várias tendências registadas pelos vários estudos. 

A observação seguiu sempre uma lógica de leitura longitudinal, baseada na integração de vários 

dados, para diferentes períodos de análise.  

Tendo em conta a diversidade de aspectos metodológicos envolvidos nos diferentes estudos, que 

deram origem a uma leitura global e integrada dos resultados, o produto final extraído deste 

relatório deve ser enquadrado numa lógica de aproximação ao real e não na certeza insofismável 

de todas as considerações feitas.  

Dito isto, e apresentando agora as principais notas conclusivas do relatório, podemos começar por 

referir que há tendências claras a tirar no que respeita às formas preferenciais de consumo de 
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cinema dos portugueses. Nesta análise, importa considerar 5 dimensões capazes de criar uma 

distinção entre a relevância dos vários formatos e plataformas de acesso a cinema.  

 

Dimensão 1 - Dominância e consumo preferencial:  

Comos vimos no decorrer do relatório, os canais Cabo inseridos nos pacotes base das operadoras 

constituem um recurso muito importante nas dietas de consumo de filmes dos portugueses. Com 

efeito, os canais de cinema incluídos nas assinaturas mensais têm audiências globais bastante 

apreciáveis, considerando o facto de que são canais que emitem na sua maioria conteúdos fílmicos 

apenas. Entre estes canais, o canal Hollywood aparece como principal referência, apresentando 

uma programação variada, maximizada pelas vantagens das box associadas aos contratos com os 

operadores, e capazes de potenciar lógicas de temporal shift e time warp que nos permitem ver o 

filme desejado na lista de conteúdos até sete dias de programação, sempre que desejamos. Surgidos 

na passagem das audiências passivas para as audiências activas, o advento dos canais Cabo 

constitui uma espécie de porta que estabelece a fronteira entre o tradicional e o novo formato, 

ficando num limbo entre os dois formatos, uma vez que é caracterizada por consumos preferenciais 

em mono-formato (o ecrã ainda central nas dietas mediáticas da maioria dos portugueses), típicos 

das audiências passivas na antiga oferta restrita a canais generalistas, mas também apresenta 

características de novo formato no sentido em que gera procura activa por parte do consumidor e 

porque, essencialmente, veio agitar lógicas tradicionais de consumo em salas de cinema, canal 

generalista e cassete.   

 

Dimensão 2 – Crescimento marginal  

Esta dimensão reflecte o actual momento do segmento VOD/consumo por subsrição em Portugal. 

Apesar de ser um segmento em crescimento, não deixa de apresentar ainda resultados um pouco 

residuais, na medida em que a grande maioria dos portugueses não tem por hábito acrescentar à 

sua oferta televisiva normalmente incluída nos pacotes, protocolos extra de acesso a cinema e 

filmes. Apesar dos operadores terem este segmento em consideração nas suas estratégias de 

mercado, com a oferta considerável de canais por subscrição premium ou oferta on-demand por 

subscrição isolada de filmes, a verdade é que estes canais apresentam ainda uma audiência global 

que é residual, perfazendo no total pouco mais do que o canal de cinema menos visto no Cabo ou 

nos canais base de oferta por parte dos operadores.  

Uma das explicações para este crescimento marginal reside no facto de ser um segmento 

direccionado para um nicho muito específico de utilizadores. Para além disso, a oferta generosa 

de canais de cinema inseridos nos pacotes base, e a menor disponibilidade financeira de uma franja 
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substancial da população portuguesa, acabam por ditar uma certa desmobilização neste formato. 

Um segmento claramente a ter em conta no futuro. A avaliar futuramente não apenas na vertente 

número de utilizadores, mas também na evolução da oferta, alcance e preços praticados.  

 

Dimensão 3 – Relevância menorizada  

Há cerca de dez anos, o consumo de filmes por acesso às plataformas P2P era um consumo pujante, 

tão pujante que acabou por mobilizar indústrias concorrentes no seu combate, sob a égide dos 

direitos de autor e da propriedade intelectual. Em 2006, a partilha de ficheiros por protocolos P2P 

constituía o maior peso dentro do tráfego global na Internet. Alguns anos volvidos, e a certeza de 

que este ataque cerrado às formas de partilha ilegal de conteúdos online acabou por desmobilizar 

uma parte importante dos seus utilizadores, não tanto no acesso, uma vez que a transposição das 

formas de bloqueio dos fenómenos bidireccionais e de partilha online acaba sempre por ser 

possível, mas mais pelo próprio estrangulamento da matéria de consumo que está associada ao 

movimento. Por outras palavras, com um fluxo menor de filmes e um fluxo menor de conteúdos a 

circular nos protocolos P2P, o seu tráfego também diminui, ficando a essência destes processos de 

partilha comprometida a montante. Como principal efeito, e a jusante, temos um fenómeno de 

acesso a filmes que passa a estar menorizado na leitura global das formas de ver cinema.  

 

Dimensão 4 – Atomização 

Há duas formas de consumir filmes e cinema que podem ser vistas como estando em atomização, 

como resultado de um desuso acelerado. Por um lado, o DVD, que há uma década era integrado 

nas lógicas preferenciais de domiciliação de consumo de cinema, e hoje é relevado apenas por uma 

faixa residual da população. Por outro lado, o consumo de cinema via canal generalista, uma forma 

de consumo que é hoje também, em proporção, residual, e cujo resultado está expresso no peso 

decrescente que o subgénero filmes assume não apenas na programação global dos vários canais 

generalistas, como também dentro do próprio macrogénero das ficções, onde as telenovelas 

assumiram a principal posição de destaque.  

 

Dimensão 5 – Indefinição  

Nesta dimensão, e para terminar, incluímos o consumo de cinema por acesso às salas de cinema, 

provavelmente a mais emblemática forma tradicional de consumo de filmes e cinema.  

Este é um segmento que pode ser definido de duas maneiras, e que, portanto, é sensível a 

abordagens ambivalentes.  
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Por um lado, o acesso à sala de cinema registou um aumento considerável entre os recentes anos 

de 2014 e 2015, reforçando a ideia de que o consumo em sala poderá continuar a acontecer, 

sustentadamente, em paralelo com outras práticas de consumo. Uma forma de pressupor que o 

consumo de cinema em sala possa ser um indicador de perfis de consumidores de filmes em 

multiformato.   

Por outro lado, se recorrermos a leituras diacrónicas com uma distância maior entre os anos de 

análise, observamos que na década de 60, por exemplo, o número de admissões em sala era 

aproximadamente o dobro do número de admissões em sala que se registam actualmente.  

Por outras palavras, apesar das salas de cinema estarem timidamente a ganhar públicos no passado 

recente, não é menos verdade que num passado não muito distante, os resultados apresentados para 

o número de admissões em sala eram claramente superiores ao registado actualmente, podendo os 

novos formatos ter assumido aqui um impacto assinalável.  

Em todo o caso, estratégias de captação de públicos referidas no decorrer deste relatório, que 

desembocam no revisitar de algumas teorias da Biologia, como o mutualismo e simbiose, 

mostram-nos que há um trabalho de base feito pelos grupos detentores dos direitos de distribuição 

de cinema em sala, com estratégias múltiplas que mobilizam mercados tão díspares como o das 

petrolíferas ou dos clubes de futebol, e que pretendem trazer mais públicos para as salas, mediante 

preços e ofertas especiais.  

Este é um segmento também claramente a ter em conta no futuro, percebendo para onde evolui de 

facto o peso das salas de cinema no panorama global das formas de consumo de cinema e como 

forma de perceber se o consumo tradicional terá ou não forma de resistir ou de se adaptar aos 

novos formatos.  

 

Figura 32: Síntese das formas de consumo de cinema dos portugueses 
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