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Introdução 

 

s paradigmas contemporâneos da comunicação são caracterizados por dois aspetos-chave, 
e extensíveis a todas as dimensões da mediação em rede: a híper-aceleração dos fluxos 

comunicacionais e a híper-abundância de conteúdos. Tanto na esfera da sociabilidade, 
através das redes e media sociais, quanto na esfera noticiosa, com cada vez mais fontes de informação, 

assistimos a um aumento da quantidade, ritmo e intensidade nos conteúdos que circulam e que 
tencionam cativar a nossa atenção. A esfera do entretenimento é igualmente afetada por esta nova 
dinâmica, onde o vídeo e o áudio encontram novas formas de produção, distribuição e replicação. 

Ao longo dos últimos anos, o OberCom tem vindo a explorar as expressões dessa híper-aceleração e 
híper-abundância nas mais diversas esferas. As quais, têm sido elencadas no trabalho do observatório 

através da análise do fenómeno e do debate das suas diferentes externalidades, positivas e negativas. 

Procuramos, com este documento, alargar a análise do OberCom à esfera do audiovisual, 
designadamente às formas contemporâneas de consumo de vídeo através dos mais variados ecrãs. A 

experiência de consumo de vídeo contemporâneo caracteriza-se por dois aspetos-chave: pela 
multiplicidade de formatos e ecrãs que pode assumir, por um lado, e pela forte componente algorítmica 

que subjaz à curadoria e distribuição e seleção dos conteúdos em streaming.  

Essa componente algorítmica está, evidentemente, associada à crescente plataformização dos 

ambientes mediados. O surgimento das grandes plataformas de streaming como a Netflix, Disney+, 
Amazon Prime e HBO voltam a sublinhar um aspeto da nossa existência comunicacional que nos 
acompanha desde os mass media até à atual comunicação em rede – a centralidade que o 

entretenimento desempenha na nossa quotidianidade mediada, na definição de símbolos comuns, cada 
vez mais, partilháveis e nucleares de uma iconografia socialmente reconhecida. Independentemente 

do que cada utilizador vê, o “ver Netflix” tornou-se uma atividade reconhecida, cada vez mais 
semelhante ao que foi em tempos a expressão “ver televisão”. A televisão com o surgimento do “ver 

Netflix” está, assim, cada vez mais exposta a um fenómeno de uberização, onde os conteúdos 
audiovisuais são, simultaneamente, fornecidos a pedido e imaginados pelas audiências como passíveis 
de serem pedidos.  

Neste relatório identificamos os traços desta nova identidade contemporânea, avaliando 
simultaneamente a expressão que estes fenómenos têm a nível do consumo, da produção e a nível 

económico, regulatório e sócio-comunicacional. Para tal, concentramos a nossa atenção também na 
dimensão jurídica e política do audiovisual e no dimensionamento do fenómeno do streaming. 
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Sumário Executivo 

 

s paradigmas da mediação contemporânea estão numa fase de mudança exponencial, 
coincidente com uma hiperaceleração e multiplicação dos conteúdos que circulam e 

desafiam a atenção dos consumidores, cada vez mais conectados.  

As mudanças de hábitos impostas pela pandemia de Covid-19 vieram alterar de forma brusca o 

consumo de media. A inibição da presença e da coabitação física no espaço público implicaram 
processos de adaptação permanente, ao nível relacional, laboral e, também, da forma como nos 
entretemos. Confinados, os consumidores mediáticos depararam-se com uma miríade de conteúdos 

disponíveis nas suas mais diversas formas, e o streaming de vídeo, através das plataformas SVoD - 
Streaming Video on Demand, afirmou-se como uma das ofertas mais dinâmicas da atualidade. 

No entanto, as bases para uma mudança de paradigma audiovisual são anteriores ao ano 2020 e à 
própria pandemia, na medida que já anteriormente os hábitos se vinham alterando, e a plataformização 
do mercado mediático e cultural cada vez mais se afirmava como o modelo estrutural vigente para o 

audiovisual contemporâneo. 

Uma vez dentro dessas plataformas, o controlo por parte dos consumidores é relativo, na medida em 

que os algoritmos das plataformas afinam e apuram a diversidade estética, narrativa e de género dos 
conteúdos com que o espectador se depara. A ascensão dos algoritmos é, também, e como 

argumentamos neste relatório, uma questão de mercado e a sua regulação é uma questão central para 
a sustentabilidade das economias culturais nacionais e locais. Estas novas formas de disponibilização 
de conteúdos trazem consigo uma nova dinâmica para o setor em termos da relação entre produtores 

e consumidores na forma como os conteúdos chegam aos segundos. Dessa forma, uma compreensão 
comercial, regulatória e setorial do impacto dos algoritmos na economia audiovisual é da maior 

importância. 

Os atuais quadros regulatórios são insuficientes face ao caráter de excepção das grandes plataformas, 

pela transnacionalidade / globalidade do seu modelo de negócio. Nestes termos, os atuais quadros 
regulatórios são também desiguais, na medida em que as imposições aos atores ditos tradicionais 
tendem a ser geralmente mais exigentes do que para as plataformas de streaming.  

Simultaneamente, paira sobre a discussão científica, pericial e política / regulatória do mercado do 
audiovisual uma forte nebulosidade. A ausência de dados concretos, fornecidos pelas próprias 

plataformas, e a necessidade de recorrer a dados estimados de fontes diversas, com metodologias 
também elas diversas, limitam fortemente a acção regulatória, a definição de políticas económicas e, 
também, a geração de conhecimento sobre esta esfera e o seu desenvolvimento. 
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Entre as principais conclusões deste estudo, destacam-se as seguintes linhas de reflexão: 

 

- A “guerra do streaming”, como muitos peritos e analistas a denominam, deriva de um 
processo de acelerada plataformização de todo um ecossistema. Se, regra geral, o exponencial 

aumento da oferta em termos de qualidade e quantidade não é argumento suficiente para 
promover de forma efetiva o cord-cutting do cabo e o abandono das estruturas de televisão 

tradicionais, por outro, a crescente popularidade do SVoD determina desequilíbrios 
característicos de qualquer mercado que cresce de forma abrupta. Esses desequilíbrios 
identificam-se, neste caso, no estatuto de excepção que as plataformas de streaming detêm, 

na sua transnacionalidade e imunidade fiscal e regulatória, que as coloca em forte vantagem 
face aos stakeholders clássicos do mercado do audiovisual. 

- Do ponto de vista regulatório, e pela discrepância de estatuto entre stakeholders, as diversas 
iniciativas, nomeadamente em solo europeu, revelam fortes limitações. A mudança 
representada pela estrutura algorítmica de curadoria de conteúdos relaciona-se com aspetos 

como a possível promoção de uns conteúdos em detrimento de outros e as escolhas dos 
consumidores, o equilíbrio face a quotas estabelecidas ou a origem dos conteúdos. A presença 

de conteúdos em catálogo, por exemplo, não determina a sua promoção efetiva, o que é 
revelador de uma forte limitação por parte de quem regula, i.e., o desconhecimento operativo 

da forte componente tecnológica que determina o ecossistema audiovisual contemporâneo. Os 
dados coligidos neste relatório indicam que em 2019, e face aos anos anteriores, os conteúdos 
europeus representam quase 20% da produção original Netflix. No entanto, não é possível 

aferir que peso relativo têm esses conteúdos em termos de exposição pública dos mesmos pela 
plataforma aos consumidores. 

- O mercado está em franca dilação, como é corroborado pelos dados relativos ao número de 
serviços disponíveis na Europa. Ao nível do mercado europeu, verifica-se que os diferentes 

países da Europa evoluem a diferentes ritmos, em virtude de variáveis de ordem económica, 
política, social e cultural. Ao nível das grandes plataformas de streaming, observa-se que, fruto 
da grande diversidade de oferta e da qualidade da mesma, players já históricos como a Netflix 

estão a ter dificuldade em manter os níveis de crescimento de subscritores. Por essa razão, 
optam pelo aumento do preço da subscrição para compensar o elevado investimento realizado 

na produção de séries originais ou no licenciamento de conteúdos produzidos por terceiros. 

- Dessa forma, a transição para modelos de consumo massivo de SVoD pode assumir formas 

ora mais evolutivas ou disruptivas, de acordo com a geografia. Neste panorama de mudança 
tão diversa, colocam-se também questões como qual o papel futuro dos stakeholders clássicos 
do audiovisual: em alguns casos, as operadoras de telecomunicações que distribuem TV via 

cabo continuarão a desempenhar um papel central na distribuição de conteúdos. Noutros, 
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passarão a desempenhar um papel meramente operacional no fornecimento de acesso à 
Internet, arena dominada pelas grandes plataformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. SVoD penetração / 100 agregados, 2019 
Fonte: Trends in the VOD market in EU28, European Audiovisual Observatory. Edição: OberCom. 
 

- Em termos de eventuais taxas ou obrigações financeiras de plataformas como Netflix, HBO, 
etc., verifica-se que, de acordo com a Diretiva (UE) 2018/1808 do Parlamento e Conselho 

Europeu, de 14 de Novembro de 20181 (submetida pelo Governo a 29 de Junho e admitida a 
1 de Julho de 2020 na Assembleia da República, entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2022) 

fica estabelecido o pagamento de uma taxa anual de 1% sobre os proveitos relevantes para 
as plataformas de streaming. No entanto, caso seja impossível determinar esses proveitos 
relevantes, a lei determina o pagamento de uma taxa no valor de €1 milhão de euros. As 

estimativas apresentadas neste relatório, com base nos proveitos relevantes identificados pelo 
European Audiovisual Observatory e Comparitech, indicam que caso os valores utilizados 

descrevam a realidade portuguesa, o valor a pagar, por exemplo, pela Netflix em Portugal seria 

 
1 Diretiva (EU) 2018/1808 de 14 de Novembro de 2018. 

Mercados em fase inicial, 
ainda alimentados por early 

adopters 

Mercados em rápida aceleração, 
alimentados por adesão de uma fatia 

considerável dos consumidores 

Mercados maduros, adesão maioritária 
a serviços de Subscription Video on 

Demand 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj
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inferior ao valor mínimo de €1 milhão. É de considerar, no entanto, que mesmo que o número 
de subscritores e as receitas a eles associadas multiplicadas por 1% não atinjam um valor 

similar ao milhão de euros, a Netflix e as restantes plataformas podem, por questões 
estratégicas, vir a optar pela não declaração de proveitos (fiscalmente não estão obrigadas, 

porque não estão sediadas em Portugal). Consequentemente, pagando da taxa mínima 
determinada por lei. 

 

Taxa - 1% da receita sobre os proveitos relevantes. (Base=Receita bruta) 
European Audiovisual Observatory 

2021 (Apenas Netflix) Receitas Valor Investimento 

Q1 €21 287 855 €212 878 

Q2 €21 532 127 €215 321 

Q3 (Est.) €21 892 403 €218 924 

Q4 (Est.) €25 104 277 €251 042 

Comparitech 

2021 Receitas  
Netflix €19 881 710 €198 817 

 
Tabela 1. Estimativas para contribuições de plataformas SVoD, 2020 e 2021 
Fonte: Trends in the VOD market in EU28, European Audiovisual Observatory, Marktest, Comparitech. Edição: OberCom. 
 

- Outro facto relevante nesta análise é o esforço realizado pelas instituições nacionais para 
obrigarem as plataformas ao investimento em produtos audiovisuais de cariz local, algo que 
pode ter um efeito colateral de estandardização do mercado em termos de oferta (por exemplo, 

a produção de conteúdos comercialmente rentáveis, ignorando áreas nicho). 

- Do conjunto da análise salienta-se que as políticas públicas europeias e nacionais têm traçado 

um rumo positivo de implementação de medidas para trazer as plataformas para o quadro da 
competição mais justa e para o cumprimento de obrigações que tenderão a tornar-se similares 

às praticadas para com outros operadores e produtores audiovisuais. No entanto, estamos 
ainda no início de um processo, o qual terá de sofrer ainda múltiplos ajustes, produto da 
evolução do mercado de streaming, da resposta das operadoras tradicionais de televisão e da 

evolução da relação das audiências com ambas. 
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Os novos paradigmas do audiovisual 

 

s serviços de streaming digitais estão presentes de forma transversal no setor do 
entretenimento, sendo possível encontrar conteúdos como séries, filmes, música e jogos, 

disponíveis para o consumo imediato por parte de uma audiência global, através de 
transmissões pela internet. O streaming apresenta como base a premissa de que o utilizador não é 

proprietário do conteúdo que consome, mas simplesmente tem acesso ao mesmo. Neste processo, 
“(…) os clientes solicitam conteúdo a um fornecedor de serviços de streaming, que em retorno envia 
pacotes de dados para o dispositivo conectado à internet do consumidor onde os ficheiros são 

desempacotados e apagados após o consumo”2. Este mecanismo de entrega de conteúdo resulta numa 
maior liberdade e controlo por parte do utilizador em relação ao tempo, lugar, plataforma e dispositivo 

em que o consumo acontece.3 

No que concerne à indústria do audiovisual, a apresentação de conteúdo nos serviços de streaming 
tende a divergir do paradigma tradicional do meio televisivo. Através do método de catálogo em vídeo 
on demand, que contrasta com a programação agendada da televisão tradicional4, os serviços de 
streaming apresentam uma deontologia que se assemelha a um sistema de “all you can eat”5, dando 

aos utilizadores não apenas a escolha do que consumir, mas também em que quantidade.  

Para além da forma como o conteúdo é apresentado aos utilizadores, o streaming também diverge da 

televisão tradicional, na curadoria desse mesmo conteúdo. Em contraste com sistemas de seleção 
“manual” de programas, e do seu enquadramento em horários de exposição preferenciais para a 
audiência, os serviços de streaming tendem a recorrer a algoritmos de filtro e sistemas de 

recomendação, baseados em dados dos utilizadores, de forma a apresentar conteúdo fundamentado 
num consumo prévio.6  Através de sistemas de recomendação algorítmica, as plataformas de streaming 
certificam-se que os utilizadores têm uma experiência mais personalizada, sendo que o “posicionamento 
do conteúdo não acontece por acaso”.7 

A recolha de dados dos utilizadores, a nível individual, apresenta-se como uma diferença fundamental 
entre a distribuição tradicional de televisão e o streaming na era digital. Embora a televisão tivesse ao 
seu dispor dados relativos à popularidade geral do conteúdo apresentado, não era possível monetizar 

esses dados ao nível individual, sendo habitualmente utilizados meios de publicidade tradicional como 

 
2 Colbjørnsen, T., Hui, A., & Solstad, B. (2021). What do you pay for all you can eat? Pricing practices and strategies in streaming 
media services. Journal of Media Business Studies, 1-21., p.3., tradução própria 
3 Evens, T., Henderickx, A., & De Marez, L. (2021). Generation Stream: The Audiovisual Repertoire of Teenagers. Journal of 
Broadcasting & Electronic Media, 65(2), 185-204. 
4 Lobato, R. (2018). Rethinking international TV flows research in the age of Netflix. Television & New Media, 19(3), 241-256. 
5 Colbjørnsen et al., 2021 
6 Lotz, A. D. (2017). Portals: A treatise on internet-distributed television. Michigan Publishing, University of Michigan Library 
7 Farchy, J., Bideau, G., & Tallec, S. (2021). Content quotas and prominence on VOD services: new challenges for audiovisual 
european regulators. International Journal of Cultural Policy, 1-12., p.1., tradução propria 

O 
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forma de obter rendimentos. Nos serviços de streaming pela Internet, os dados dos utilizadores podem 
ser usados para a recomendação de conteúdo relacionado com as preferências do consumidor, mas 

também como um produto em si mesmo, através da venda destes dados para diversas empresas. 
Apesar de os serviços de streaming nem sempre recorrerem a anúncios para monetizar as suas 

plataformas, os dados dos utilizadores podem continuar a ser partilhados com terceiros. 

Com semelhança à grande parte das empresas de big-tech contemporâneas, os prestadores de serviços 

de streaming tendem a não revelar detalhes em relação ao modus operandi do seu algoritmo.8 Contudo, 
é interessante perceber que este “sigilo algorítmico”, nem sempre foi uma prática comum dentro desta 
indústria. Tendo como exemplo a Netflix, a plataforma mais popular de streaming,  a nível global, é 

possível encontrar em 2006 um concurso criado pela própria Netflix, denominado de Netflix Prize, que 
tinha como objetivo que engenheiros, independentes, desenvolvessem um algoritmo capaz de prever 

as classificações de filmes atribuídas por utilizadores.9 Este género de projeto está em clara oposição 
com as atuais práticas da Netflix, e a maior parte das empresas de streaming e big-tech, que se regem 
pelo princípio de não revelar dados sobre os seus algoritmos e a forma como estes funcionam. 

Apesar de ser possível encontrar princípios comuns no setor do streaming audiovisual, é importante ter 
em conta que este nem sempre é modelado da mesma forma. Existem dois modelos de negócio que 

tendem a ser empregues pelos atores de streaming como forma de monetizar o seu conteúdo. O 
primeiro modelo, denominado de Subscription Video on Demand (SVOD)10, consiste na oferta de um 

serviço, através de uma subscrição monetária, que permite aos consumidores acederem a um catálogo 
de conteúdo presente na plataforma. Este é o modelo adotado por alguns dos maiores players na 
indústria do streaming audiovisual, como a Netflix, Apple TV, Disney +, Amazon Prime, HBO, etc11. O 

segundo método, intitulado de Advertised Financed Vídeo on Demand (AVOD)12, consiste na 
monetização de conteúdo tendo por base anúncios provenientes da indústria do advertising. Neste 

modelo, utilizado por plataformas como o Youtube, os utilizadores não têm de pagar qualquer 
subscrição, mas estão sujeitos à constante interação com anúncios.  

Ambos os modelos apresentados representam a forma como o VOD tende a ser consumido no atual 
paradigma de entretenimento. No entanto, é interessante referenciar o crescimento exponencial destes 
modelos, nos últimos anos, ao destacar a hegemonia da compra e aluguer de conteúdo digital VOD. 

No trabalho de Grece (2021), relacionado com o comportamento do mercado VOD e audiovisual na UE, 
é destacado que em 2010 a compra e aluguer de conteúdo VOD representava 97% dos rendimentos 

deste setor, e que em 2020 apenas representou cerca de 16% deste rendimento. Estes dados são 

 
8 Farchy et al., 2021 
9 Ver: Hallinan, B., & Striphas, T. (2016). Recommended for you: The Netflix Prize and the production of algorithmic culture. New 
media & society, 18(1), 117-137. 
10 Termo encontrado em: Lindstädt-Dreusicke, N., & Budzinski, O. (2020). The video-on-demand market in Germany: 
Dynamics, market structure and the (special) role of YouTube. Journal of Media Management and Entrepreneurship 
(JMME), 2(1), 108-123. 
11 Estas podem ser consideradas as maiores plataformas internacionais de streaming, por subscrição, disponíveis em Portugal. 
12 Termo encontrado em: Lindstädt-Dreusicke & Budzinski, 2020 
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indicadores de uma mudança de consumo dentro do setor VOD, da compra ou aluguer de conteúdo 
individual, para serviços que disponibilizam o acesso a uma variedade de conteúdo audiovisual. 

Apesar do foco atual dado à competição mediática existente entre os SVOD’s e a indústria televisiva, é 
importante de não esquecer o papel preponderante dos AVOD’s (Advertising-based Video on demand) 
no setor audiovisual. Aliás, estudos realizados por Budzinski et al. (2021)13 e Evens et al. (2021)14, 
indicam que o Youtube é visto, especialmente por gerações mais novas, como uma alternativa à 

televisão, e como parte central da dieta mediática destes utilizadores. Deste modo, a competição 
envolve tanto os SVOD’s como os AVOD’S, junto com a televisão, pela atenção e disponibilidade 
mediática dos consumidores. O crescimento preponderante do mercado digital significa que a 

“competição mediática” parou de simplesmente contrapor o meio da televisão com os serviços de 
streaming, sendo, atualmente, uma concorrência multidimensional, que envolve agentes tradicionais 

mediáticos e os vários serviços de streaming (SVOD’S e AVOD’s), a competirem entre si.15  

 

Competição entre SVOD’s: a luta pela diferenciação 

 

Ao contrário de, por exemplo, serviços de streaming de música, que apresentam catálogos de conteúdo 
tipicamente semelhantes, os serviços de streaming audiovisuais, especialmente aqueles baseados em 

subscrição, tendem a apresentar uma reduzida sobreposição de conteúdo.16 Este aspeto pode indiciar 
que os serviços de streaming, por subscrição, veem a exclusividade do seu conteúdo como uma forma 

de se diferenciar da competição. Deste modo, as plataformas audiovisuais tendem a distinguir-se mais 
pelo conteúdo presente na sua plataforma, do que pelas suas diferentes características e 
funcionalidades. 

Como forma de apresentar um catálogo exclusivo, distinto da concorrência, e atrair mais subscritores, 
vemos as plataformas de streaming audiovisuais a investirem grandes quantidades de capital na 

aquisição e produção de conteúdo. Num artigo redigido por, Tim Cross, para o site da organização 
Videoweek17, é destacado o orçamento para conteúdo das principais plataformas de streaming, bem 
como as atuais estratégias empregues por estes atores para preservarem a exclusividade e relevância 

da sua plataforma. 

A Netflix lidera os investimentos em conteúdo, reportando investir 11,8 mil milhões de dólares no ano 

de 2020. Segundo Cross, a Netflix tende a recorrer a dados individuais de utilização da plataforma, 

 
13 Budzinski, O., Gaenssle, S., & Lindstädt-Dreusicke, N. (2021). The battle of YouTube, TV and Netflix: an empirical analysis of 
competition in audiovisual media markets. SN Business & Economics, 1(9), 1-26. 
14 Evens et al., 2021 
15 Jayakar, K., & Park, E. A. (2020). Emergence of OTT Video and the Production Expenditures of Established Audiovisual 
Producers. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 64(5), 836-857; Budzinski et al., 2021. 
16 Budzinski et al., 2021 
17 Em: “The 2021 Global Content Wars: Who’s Spending What and Where?”, VideoWeek, fevereiro de 2021 
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como modo de discernir o seu investimento em conteúdos específicos, sendo também possível perceber 
no trabalho de Lotz (2020)18, a importância dada pela empresa ao investimento em comissões originais 

de âmbito internacional. 

Em relação à Disney +, a empresa espera investir de 8 a 9 mil milhões de dólares até 2024. A estratégia 

da Disney baseia-se na capitalização da sua vasta propriedade intelectual, mas também na divisão do 
seu serviço de streaming em seções orientadas para diferentes públicos19.  

Quanto à Amazon Prime, embora o seu orçamento não seja particularmente transparente, é possível, 
através de valores apresentados pela Amazon, deduzir que aquela investiu cerca de 7 mil milhões de 
dólares em conteúdo no ano de 2019.20 A Amazon apresenta como especificidade um investimento 

exponencial no setor do desporto, tanto europeu como norte americano. Esta estratégia é 
especialmente interessante, pois tal como destacado por Grece (2021)21, o acesso a conteúdo 

desportivo é uma das únicas vertentes em que televisão por subscrição tradicional não encontra, 
habitualmente, uma competição substancial por parte dos serviços de streaming. 

No que respeita à HBO, o conglomerado WarnerMedia (proprietário da HBO), reportou investir 

anualmente cerca de mil milhões de dólares em conteúdo, tendo investido cerca de 1,5 a 2 mil milhões 
de dólares no ano do lançamento do seu serviço, HBO MAX. Uma estratégia única a destacar pela HBO, 

acontece através da sua ligação à WarnerMedia, e está relacionada com o lançamento, durante o 
período pandémico, de filmes blockbuster na plataforma, em vez de nas salas de cinema. No entanto, 

esta decisão pode estar mais relacionada com uma resposta de curto prazo para com a situação 
pandémica, do que com uma estratégia de longo prazo, devido aos elevados rendimentos que 
costumam derivar das bilheteiras de cinema22. 

A importância da exclusividade do conteúdo para as plataformas de streaming manifesta-se numa 
competição, entre empresas, para adquirir conteúdo que os consumidores apenas podem assistir na 

sua plataforma. Josef Adalian, colunista do website Vulture, menciona, por exemplo, como a 
competição teve um impacto significativo no catálogo oferecido pela Netflix, que previamente possuía 

uma espécie de “monopólio” sobre o streaming audiovisual por subscrição.23 As empresas que 
previamente licenciavam o seu conteúdo à Netflix, ao criarem as suas próprias plataformas de 
streaming, terminaram as suas parecerias com a agora competidora. No entanto, como destacado por 

Adalian, a perda de conteúdo proveniente de terceiros da plataforma, embora obviamente nocivo, 

 
18 Lotz, A. D. (2021). In between the global and the local: Mapping the geographies of Netflix as a multinational 
service. International Journal of Cultural Studies, 24(2), 195-215. 
19 Cross refere no seu artigo a plataforma STAR dentro do Dinsey+, mais direcionado para um público adulto. 
20 Cross apresenta este valor ao referir que a Amazon anunciou que tinha investido 1,7 biliões de euros no primeiro trimestre de 
2019, e se este valor fosse contante ao longo do ano, chegaríamos aos 7 biliões destacados. 
21 Grece, C. (2021). Trends in the VOD Market in EU28. Strasbourg: European Audiovisual Observatory.  
22 Em: “The 2021 Global Content Wars: Who’s Spending What and Where?”, VideoWeek, fevereiro de 2021 
23 Em: “Netflix Will Be Fine Without Friends or The Office”, Vulture, julho de 2019 
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permite à Netflix investir ainda mais capital no seu próprio conteúdo original ou até numa variedade 
diferente de conteúdo produzido por outrem.24 

A competição destacada traduz-se num aumento da preocupação, por parte das empresas de 
streaming, na produção original de conteúdo, que apresenta um panorama cada vez mais global. Como 

descrito por Lotz (2021), em relação à Netflix, 58 % dos seus projetos originais são produzidos fora 
dos Estados Unidos. Este conteúdo produzido internacionalmente pode ser distribuído, principalmente, 

a nível nacional, mas também internacional. Grece (2021) refere-se a esta possibilidade como a 
existência de “country hubs”, em que produções nacionais, são feitas com um quadro de audiências 
que não engloba apenas o seu país de origem. Adicionalmente, as empresas de streaming ainda podem 

recorrer a mercados nacionais para originar, obter e promover conteúdo exclusivo produzido por 
terceiros, popular a nível nacional, reduzindo os custos e competição na aquisição de conteúdo. Este 

mesmo conteúdo ao ser divulgado, por vezes pela primeira vez, numa plataforma internacional de 
streaming, pode também originar uma maior relevância a nível global.  

A prioridade de incluir conteúdo exclusivo nas plataformas de streaming é acentuada, como é possível 

observar, pela passagem destas empresas de distribuidores de conteúdo para, também, produtores do 
mesmo. Empresas como a Netlix, Disney+, Amazon e HBO dedicam-se, atualmente, tanto ao 

fornecimento de um serviço, como à produção dos seus próprios originais, criando uma separação de 
conteúdo entre plataformas de carácter mais rígido e com menos hipóteses de sobreposição. 

 

Relevância do Streaming entre os mais jovens 

 

A importância do streaming no ecossistema audiovisual contemporâneo pode ser constatada ao analisar 

o uso dado a estas plataformas, pelas gerações mais novas. Embora os players clássicos de televisão 
mantenham uma predominância, em relação ao consumo mediático da população, na sua generalidade, 

o mesmo não pode ser dito das gerações mais jovens, em que o consumo de serviços de streaming já 
supera o de televisão.25 Apesar de tal como mencionado por Evens et al. (2021), não ser correto 
considerar as faixas etárias mais jovens como um grupo monolítico, a realidade é que plataformas 

como o Youtube e a Netflix, representam uma fração maior da dieta mediática destes grupos. No estudo 
realizado por Podara et al. (2021), relacionado com o consumo de media audiovisual pela geração Z 

(indivíduos nascidos entre 1997 e 2012), na Grécia, estes destacam que 69.6% dos participantes 
acedem ao Youtube diariamente, e 52.6% utilizam plataformas de streaming por subscrição. 

Adicionalmente, Evens et al. (2021) destacam no seu estudo, também sobre o consumo mediático da 

 
24 Ibid. 
25 Budzinski et al., 2021; Evens et al., 2021 
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Geração Z, que 35% dos inquiridos mencionam utilizar a Netflix todos os dias, em contraste com os 
22.3% que dizem o mesmo da televisão. 

A preferência das audiências mais jovens por serviços de streaming é especialmente importante devido 
à relevância destes grupos etários na globalidade dos mercados audiovisuais e mediáticos. A progressão 

de qualquer serviço está relacionada com a sua capacidade de atrair novos consumidores, e conseguir 
interpelar as particularidades das novas gerações. Como mencionado por Alice Antheaume, para o 

European Jornalism Observatory, “parece que todos os media do mundo querem saber como abordar 
os adolescentes”26. Podemos encontrar na rede social Facebook um exemplo de como um negócio 
multinacional, extremamente bem-sucedido, encontra nas gerações mais novas dilemas que põem em 

causa as próprias práticas empresariais. 

Neste sentido, uma compilação recente de dados, recolhidos por uma ex-funcionária do Facebook, 

revela uma dificuldade continuada de atrair utilizadores mais jovens para o Facebook. Mais 
concretamente, os dados revelam que os adolescentes e jovens adultos apresentam uma menor adesão 
ao Facebook, passam cada vez menos tempo na plataforma27, e até que quanto mais novo um indivíduo 

é, menor a probabilidade de este se juntar ao Facebook28. Embora a empresa (agora renomeada META) 
continue a apresentar rendimentos excecionais, é necessário destacar a importância que a presença 

continua de utilizadores mais jovens, tem para um negócio como o Facebook, baseado em rendimentos 
provenientes do setor do advertising. As acusações da ex-funcionária do Facebook, Frances Haugen, 

baseiam-se no argumento de que, ao apenas reportar o aumento de utilizadores do Facebook na sua 
generalidade, e não explicitar a presença de utilizadores jovens com múltiplas contas, o Facebook 
vendeu aos seus advertisers uma visão da plataforma que não tem em conta a descida de popularidade 

da plataforma nas gerações mais novas.29 

Independentemente da relevância jurídica do caso, é possível perceber que o Facebook tomou alguns 

riscos para preservar a ideia de que a sua popularidade nas gerações mais jovens continua estável. 
Esta “confidencialidade”, a nível externo, ilustra a importância da preservação da atividade dos grupos 

etários mais jovens, para o sucesso das plataformas contemporâneas. 

A atenção contínua por parte dos jovens não é apenas preponderante nas redes sociais, ou serviços de 
streaming, sendo também imperativa para diversos setores mediáticos, como, por exemplo, o 

jornalismo tradicional. No artigo, previamente referido, de Alice Antheaume30, encontramos alguns 
métodos usados por empresas de jornalismo para melhorar a sua interatividade com as gerações mais 

jovens. O foco em assuntos considerados importantes para os jovens, a comunicação através de 

 
26  Em “Can Born-Digital Media Attract Young Audiences?”, European Jornalism Observatory, setembro de 2015, tradução própria 
27 Em “Facebook’s Lost Generation”, The Verge, outubro de 2021 
28 Em “Facebook, Alarmed by Teen Usage Drop, Left Investors in the Dark”, Bloomberg, outubro de 2021 
29 Ibid. 
30 Em “Can Born-Digital Media Attract Young Audiences?”, European Jornalism Observatory, setembro de 2015. 
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linguagens mais familiares aqueles, e a injeção de capital em jornais e plataformas mais direcionadas 
para estes grupos, são alguns mecanismos utilizados, atualmente, por diferentes marcas, para atrair 

as gerações mais novas.31 

O sucesso do streaming perante os jovens é deste modo um indicador importante não apenas da 

relevância atual dos serviços de streaming audiovisuais, mas, também, do seu potencial crescimento 
nos próximos anos.  

Tendo em consideração o papel preponderante dado, pelas gerações mais novas, aos serviços de 
streaming, é importante perceber o que tem sido feito pela indústria da televisão, como forma de 
salvaguardar a sua relevância no sistema mediático atual. Surpreendentemente, em termos de 

produção de conteúdo, os investimentos dos distribuidores tradicionais de televisão não aumentaram 
significativamente, estando de acordo com as suas práticas económicas habituais.32 No entanto, isto 

não significa que nenhuma medida tenha sido adotada com o propósito de aumentar a esfera de 
influência dos atores mediáticos tradicionais. Um dos aspetos mais interessantes, que tem sido 
explorado pelos players ligados à indústria da televisão, é a tentativa (com diferentes graus de sucesso) 

de entrar no mercado do vídeo on demand.33 É relevante destacar que é possível encontrar esta prática 
no contexto internacional, mas também no mercado mediático português. Exemplos desses projetos 

em espaço europeu são explorados no capítulo seguinte. 

Independentemente do sucesso das práticas adotadas por parte dos distribuidores tradicionais de 

televisão, é importante considerar que mesmo para as gerações mais novas, a televisão continua a 
apresentar relevância mediática. No estudo realizado por Evens et al. (2021), cerca de 22% dos 
inquiridos mencionam ver televisão todos os dias, algo também verificado no estudo de Podara et al. 
(2021), em que 16% dos participantes revelam o mesmo comportamento. Adicionalmente, ambos estes 
estudos concluem que a programação transmitida na televisão tradicional, tende a ser escolhida nas 

situações em que o agregado familiar se encontra reunido. Tal como mencionado por Podara et al. 
(2021), este comportamento pode estar relacionado com o facto dos progenitores da geração Z 

pertencerem à geração X (indivíduos nascidos entre 1965 e 1980), que revela um consumo de conteúdo 
televisivo acima de média.34 Não obstante a qualquer preferência, a realidade é que os serviços de 
streaming não parecem ter a capacidade de substituir totalmente a televisão tradicional. Como 

enunciado por Lotz (2021):  

 
31 Ibid. 
32 Jayakar & Park, 2020 
33 Park, E. A. (2018). Business strategies of Korean TV players in the age of over-the-top (OTT) video service. International 
Journal of Communication, 12, 22; Jayakar & Park, 2020.  
34 Strauss, W., & Howe, N. (1991). Generations: The history of America's future, 1584 to 2069. New York: Quill. 
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“Netflix is unlikely to replace national broadcasters. It reproduces only a fraction of what they do – 
scripted series and film, minimal reality – and does not have the capacity to develop expansive nation-
specific content.”35 

De modo geral, os valores mais elevados de consumo de serviços de streaming, podem estar 

simplesmente relacionados com o interesse dos consumidores. Como demonstrado por Podara et al. 
(2021), os membros da geração Z revelam um interesse acima da média no consumo de séries e filmes. 

Adicionalmente, plataformas como a Netflix apresentam um leque de conteúdo superior nesta área de 
consumo.36 Deste modo, o elevado interesse das gerações mais novas por séries e filmes pode fazer 
com que estes gravitem, com mais frequência, para plataformas de streaming. No entanto, este aspeto 

não significa que não tenham outros interesses e práticas mediáticas, e que não utilizem, embora com 
menos recorrência, outros meios, como a televisão e plataformas de redes sociais, para satisfazer 

diferentes vontades relacionadas com o audiovisual. 

 

A Escala Global do Streaming 

 

Como previamente mencionado o streaming tende a distinguir-se da distribuição tradicional de 
televisão, pelos seus mecanismos alternativos de armazenar, apresentar e filtrar conteúdo para o 

consumidor. Para além desta distinção, é interessante notar, como também o próprio alcance destes 
serviços diverge dos meios tradicionais. Em contraste com a indústria da televisão, que opera 

tradicionalmente dentro de mercados nacionais, os serviços de streaming distinguem-se ao expandirem 
a sua atividade para um mercado global.37 

A análise de dados de consumo provenientes das maiores plataformas de streaming audiovisual, auxilia-

nos na perceção do carácter global destes serviços. Começando pela Netflix, esta possui cerca de 209 
milhões de subscritores mundialmente e está disponível em 198 países.38 O Amazon Prime vídeo tem 

mais de 200 milhões de subscritores e está disponível em mais de 200 países39. A Disney + tem cerca 
de 103. 6 milhões de subscritores e está disponível em 53 países.40 

Embora os números apresentados sejam importantes para exemplificar a expansão dos serviços de 

streaming para um mercado global, estes têm de ser analisados com alguma cautela. Estes dados 
oficiais, disponibilizados pelas plataformas, podem suscitar ideias mal concebidas em relação à situação 

atual destas empresas.  

 
35 Lotz, 2021, p.213. 
36 Lotz, 2021 
37 Lobato, R. (2019). Netflix Nations. New York University Press. 
38  Dados retirados de: https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2021/q2/FINAL-Q2-21-Shareholder-Letter.pdf 
39 Dados retirados de: https://www.statista.com/statistics/829113/number-of-paying-amazon-prime-members/ 
40 Dados retirados de: https://www.statista.com/statistics/1095372/disney-plus-number-of-subscribers-us/ 

https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2021/q2/FINAL-Q2-21-Shareholder-Letter.pdf
https://www.statista.com/statistics/829113/number-of-paying-amazon-prime-members/
https://www.statista.com/statistics/1095372/disney-plus-number-of-subscribers-us/
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Nomeadamente, o jornalista da CNBC, Alex Sherman, assinala alguns fatores que destacam a 
ambiguidade destes números. Por exemplo, em relação à Amazon, é preciso ter em conta que a 

subscrição para o serviço de vídeo on demand (Amazon Prime Video), está também relacionada com 
as várias plataformas do conglomerado Amazon. Deste modo, os 200 milhões de subscritores podem 

não estar relacionados com o serviço do vídeo, sendo clientes dos serviços Amazon que recebem acesso 
ao vídeo, mas que podem ou não utilizar a Amazon Prime video. Quanto à Disney +, os valores 

divulgados não esclarecem se estão a ser tidos em conta subscritores em modo free trial, ou seja, que 
não estão a pagar pelo serviço e podem desistir do mesmo no final do período de utilização gratuita.41  

Para além de fatores que surgem na análise dos números apresentados pelas plataformas, é importante 

ainda ter em consideração que a Netflix é a única das empresas destacadas que se dedica 
exclusivamente ao streaming, sendo categorizada por Lotz (2021) como de “pure play”. Outras 

empresas com plataformas de streaming, como a Amazon ou a Disney, dedicam-se a diversas 
atividades que tendem a servir como fontes principais de rendimento.42 No entanto, é necessário 
considerar, que as empresas com serviços de streaming, apresentam, atualmente, um investimento 

muito forte nestes serviços, vendo-os como a sua fonte principal de rendimentos no futuro43. Neste 
sentido, os números anunciados pelos diversos serviços podem ser considerados como positivos ou 

negativos, consoante o que as empresas esperam destas plataformas. 

A abordagem de âmbito global utilizada pelas principais empresas com serviços de streaming não pode 

ser considerada, na sua totalidade, como uma novidade. A realidade é que a “(...) produção e 
distribuição de vídeo há muito transcendeu os limites nacionais (…).44 Contudo, os serviços de 
streaming contemporâneos possuem características que permitem considerar os seus consumidores 

como um aglomerado a nível global. Embora os canais de distribuição tradicionais estivessem, por 
vezes, disponíveis globalmente, a necessidade de funcionarem em conjunto com o setor do advertising, 

fazia com que a sua audiência tivesse de ser concebida à escala nacional.45 Em contraste, o facto de 
os serviços de streaming não estarem tão dependentes da indústria publicitária, significa que estes não 

têm de efetuar tantas concessões para os mercados nacionais.  Desta forma, o modelo das plataformas 
de streaming permite (…) uma seleção de programas muito mais extensiva, incluindo títulos “nicho”, 
menos populares, que eram antes considerados como inviáveis.”46 É importante perceber que o 

conteúdo categorizado como “nicho” a nível nacional pode estender-se globalmente.47 Mais 
concretamente, é possível que conteúdo presente na Netflix tenha uma visão limitada a nível nacional, 

mas que a nível global, estes pequenos segmentos de atenção criem uma audiência global significativa.  

 
41 Em: “The honeymoon is over for streaming services: Here’s where the major players stand”, CNBC, Julho de 2021 
42 Lobato, 2019 
43 Grece, 2021 
44 Lotz, 2021, p.196., tradução própria 
45 Lotz, 2021 
46 Jayakar & Park, 2020, p.4., tradução própria 
47 Lotz, 2017; Lotz, 2021 
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Portanto, apesar dos serviços de streaming atuais adotaram estratégias de ação de cariz global, não 
significa que a identidade nacional e a diversidade de conteúdo não sejam fatores importantes para 

atrair novos subscritores. Ao analisar a origem das séries e filmes presentes nas plataformas de 
streaming, é percetível que os serviços de vídeo on demand, incluem o fator nacional no seu protocolo 

comercial. O conteúdo disponível no catálogo dos serviços de streaming atuais, provem, tipicamente, 
de aquisições a terceiros ou produções de conteúdo original.48 Tendo como exemplo a Netflix, é possível 

constatar que cerca de 58% das suas produções originais vêm de fora dos Estados Unidos.49 Isto 
significa que embora a Netflix, e outras plataformas, vejam a sua audiência como internacional, 
continua a existir um interesse no âmbito nacional, como forma de oferecer um catálogo diversificado 

de conteúdo. 

O protocolo global habitualmente empregue pelas grandes plataformas de streaming contemporâneas, 

suscita questões relacionadas com a preservação da diversidade cultural e audiovisual dos diferentes 
territórios em que estas plataformas estão disponíveis. De modo geral, a problemática que emerge da 
globalidade do streaming, é se o aparecimento e a difusão destes serviços “sem fronteiras”, provoca 

alterações aos standards do conteúdo local, das suas narrativas, como também das suas técnicas de 
produção e pós-produção. Como previamente mencionado, o âmbito local é cada vez mais importante 

para as plataformas de streaming, que investem progressivamente mais em produções originais fora 
dos EUA50. No entanto, apesar de alguma diversidade encontrada nível nacional, é importante 

questionar-nos até que ponto, na sua generalidade, o conteúdo consumido internacionalmente não 
pode vir a correr o risco de ser cada vez mais semelhante, com os mesmos padrões a dominarem a 
dieta mediática dos consumidores, independentemente das diferentes tradições iconográficas.  

 

Regulação dos serviços de streaming por subscrição na União Europeia 

 

Apesar dos principais prestadores de serviços streaming operarem num panorama internacional, é 
importante destacar que este fator não significa que os produtos oferecidos sejam os mesmos em todos 
os territórios em que as plataformas estão disponíveis. Por vezes, as diferenças entre países provêm 

de escolhas por parte dos serviços, para os tornar mais apetecíveis ao mercado nacional. Outras vezes, 
as diferenças estão relacionadas com os quadros legais dos múltiplos países em que o serviço está 

disponível. Deste modo, embora os serviços de streaming estejam disponíveis, globalmente, aspetos 
como o seu conteúdo ou preço, não são, obrigatoriamente, semelhantes. 

Observando as escolhas efetuadas por parte das plataformas, no que respeita ao conteúdo disponível 
nos diferentes países, podemos compreender algumas propriedades dos diferentes mercados nacionais 

 
48 Lotz, 2021 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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que compõe o mercado global. No trabalho de Lotz (2021), é referido que a Coreia do Sul, Reino Unido, 
Japão, Espanha e Brasil são os países (fora dos Estados Unidos), com mais produções originais da 

Netflix. É percetível que existem diferenças na dimensão do catálogo da Netflix, a nível internacional.  

Considerando o quadro Europeu, podemos encontrar uma grande assimetria ao contrapor, por 

exemplo, o serviço disponível na Netflix da República Checa, que engloba 7257 títulos (séries e filmes) 
disponíveis para consumo, com os 5244 títulos disponíveis na mesma plataforma na Ucrânia51. É, 

igualmente, relevante notar que países como a Espanha ou o Reino Unido, que apresentam o maior 
número de originais na Europa, são ultrapassados, em termos de conteúdo total disponível, por países 
como a República Checa ou a Hungria. No que respeita a Portugal, encontramos um catálogo de 

dimensão média, com 5911 títulos disponíveis, composto por 3960 filmes e 1921 series.52 

Embora alguns mercados possam ter mais relevância do que outros, no fim de contas, “(…) a realidade 

de um budget para programas ilimitado significa que serviços dirigidos comercialmente não conseguem 
servir todos [os] mercados de forma equivalente (…)53. Neste sentido, é interessante perceber qual a 
regulação existente, que pode condicionar a ação das plataformas em prol da produção e da economia 

cultural local, mesmo que estas possuíssem, hipoteticamente, um orçamento ilimitado.  

Em termos de regulação, os serviços de streaming audiovisuais, devido à sua relativa novidade, tendem 

a operar no paradigma mundial, com poucas limitações. Mesmo dentro da União Europeia, em que é 
possível encontrar algumas medidas regulatórias, é necessário, no entanto, considerar que estas são 

relativamente recentes.54 A regulação presente na UE provém principalmente da diretiva 2018/180855, 
uma revisão da diretiva 2010/1356, que veio estipular algumas medidas transversais aos Estados-
Membros acerca dos seus sectores de cinema e do audiovisual. A diretiva 2018 /1808 tende a inovar 

principalmente de duas formas: primeiro, impondo quotas de conteúdo aos distribuidores de streaming 
da UE, fazendo com que estes estejam obrigados, segundo a diretiva, a reservarem 30% do seu 

catálogo (nos países Europeus), para produções europeias; e aplicando uma taxa (definida a nível 
nacional), de forma que os serviços de streaming tenham de contribuir com uma percentagem do seu 

rendimento, para o investimento no setor da cultura audiovisual nacional.  

Apesar das medidas enunciadas demonstrarem um interesse, por parte dos reguladores europeus, de 
harmonizar as regras e normas impostas a serviços de streaming e distribuidores tradicionais, estas 

originaram também algumas críticas relativamente à sua eficácia. 

 
51 Dados retirados dia 17 de novembro de 2021, do site: https://unogs.com/countrydetail 
52 Dados retirados dia 17 de novembro de 2021, do site: https://unogs.com/countrydetail 
53 Lotz, 2021, p.204., tradução própria. 
54 Farchy et al., 2021 
55 A diretiva 2018/1808 pode ser encontrada em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=EN~ 
56 A diretiva 2010/ 13 pode ser encontrada em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&from=PT 

https://unogs.com/countrydetail
https://unogs.com/countrydetail
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=EN~
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=EN~
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&from=PT
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Nomeadamente, em relação à imposição de quotas de conteúdo europeu nas plataformas de streaming, 
Farchy et al. (2021) argumentam que a presença de conteúdo nos catálogos, não significa, 

necessariamente, a sua visibilidade e promoção alargada para os diferentes públicos. Adicionalmente, 
a ausência de disposição legal em relação ao algoritmo de filtro das plataformas, revela que parte 

fundamental da exposição de conteúdo não está, na realidade, a ser regulada.  

A crítica efetuada por Farchy et al. (2021) é especialmente relevante quando consideramos que 

segundo o estudo de Podara et al. (2021), as gerações mais novas tendem a permitir que os algoritmos 
das plataformas façam muitas das suas escolhas de consumo. Segundo Podara et al. (2021), 54,5 % 
dos inquiridos reportou ser “por vezes” influenciado pelo algoritmo, e 16,3% “muitas vezes”. Assim 

sendo, a quota de 30% de conteúdo europeu imposta pela regulação, acaba por ter um impacto que 
irá certamente depender de decisões algorítmicas que, não são, no entanto, reguladas ou fiscalizadas. 

Os algoritmos surgem como um dos pilares centrais do streaming audiovisual. Estes mecanismos têm 
um papel fundamental na recomendação automática e afunilada de conteúdo aos utilizadores, algo que 
diverge inteiramente da deontologia incorporada na televisão tradicional. Os algoritmos têm de ser 

considerados como parte essencial das plataformas de streaming e por consequente, como parte 
essencial do processo regulatório das mesmas. Não regular diretamente os algoritmos significa ignorar 

a essência da disponibilização, apresentação e consumo dos conteúdos, por parte dos serviços 
audiovisuais de streaming.  

O problema que surge quando ponderamos a necessidade da regulação de algoritmos, é que de forma 
transversal, nos diversos setores em que estes são utilizados, os algoritmos tendem a não ser 
regulados. Este problema, tipicamente definido como de “Black Box”, aparenta ser uma característica 

comportamental das atuais empresas de tecnologia, sendo o próprio conhecimento do modus operandi 
dos algoritmos considerado como propriedade intelectual, evitando assim qualquer tentativa 

regulatória. No entanto, mesmo que estes algoritmos estivessem totalmente disponíveis para consulta, 
é necessário considerar que estes apresentam um código diferenciado e complexo, sendo imperativo a 

existência de reguladores especializados, que conseguissem compreender as diferentes propriedades 
dos algoritmos, algo que apresentaria um custo bastante elevado.57  

Farchy et al. (2021) exploram no seu trabalho a opção de regular não o algoritmo em específico, mas 

sim as suas consequências para os utilizadores. Isto é, regular o algoritmo baseado no conteúdo que 
é recomendado aos consumidores e não as suas propriedades a nível de código.  

Farchy et al.  (2021) apresentam a possibilidade de utilizar bots, que simulem múltiplos tipos de 
consumo de conteúdo, de forma a testar se independentemente dos hábitos de consumo, o algoritmo 

continua a funcionar segundo a lei em questão. Esta é, evidentemente, uma questão muito complexa 
na medida em que é difícil estabelecer e reconhecer limites para a operação dos algoritmos. 

 
57 Farchy et al., 2021 
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Embora os reguladores audiovisuais ainda não estejam totalmente equipados para as tarefas atrás 
apresentadas,58 a realidade é que mecanismos de verificação do funcionamento dos algoritmos 

parecem estar mais bem enquadrados no paradigma atual. A ausência de cooperação por parte dos 
programadores e detentores dos algoritmos, em conjunto com a própria dificuldade de perceber estes 

instrumentos, significa que o questionamento dos resultados dos algoritmos deve ser considerado como 
uma opção de regulação. 

No que respeita à taxa aplicada às plataformas, baseada no seu rendimento, embora seja possível 
encontrar críticas, relacionadas com alguma ambiguidade, o facto de esta taxa se aplicar a nível do 
país de destino do serviço, tende a dificultar a aferição da sua eficácia a nível global.  

Ademais, é possível destacar que o uso do termo “rendimento relevante”, para descrever o que é 
coberto pela taxa, faz suscitar algumas dúvidas sobre o que realmente está englobado nestes 

rendimentos. 59 Visto que a taxa sobre o rendimento é imposta a nível nacional, é possível encontrar 
países dentro da UE com políticas diferenciadas.60  

Como exemplo, é possível observar em França uma taxa mais elevada (26% do rendimento) e em 

Espanha uma taxa mais diminuta (6% do rendimento).61 Em relação a Portugal, encontramos uma taxa 
alocada às plataformas de streaming de apenas 1% do seu rendimento. Um estudo por parte do 

OberCom (2020), realizou uma simulação em que, através de números estimados do rendimento e 
subscritores da Netflix em Portugal (utilizando dados do site Comparitech), se simulou o montante que 

a Netflix teria de pagar através da taxa atual em comparação com o que teria de pagar caso se pagasse 
uma taxa de dois euros imposta aos serviços de televisão tradicional, por subscrição. O resultado 
evidenciou que se os serviços de streaming cumprissem a taxa imposta aos serviços de televisão 

tradicional, a sua contribuição, aproximadamente, duplicaria. No entanto, trata-se de um exercício de 
simulação cujo resultado é questionável. Uma vez que, não existindo dados partilhados publicamente 

pelas empresas, não é possível determinar que alternativa seria a melhor para um país como Portugal, 
se uma taxa fixa se uma percentagem. Acresce a essa discussão, o facto de um valor percentual poder 

ser mais vantajoso à medida que o mercado cresce, fruto do aumento do valor de subscrição dos 
serviços e de períodos de inflação mais elevada, embora um valor fixo possa, inicialmente, comportar 
mais vantagens. 62. 

 

 

 
58 Ibid. 
59 Gamito, C., Mota, T. T., & de Almeida, V. (2021). ‘Netflix tax’is coming to Portugal. International Tax Review. 
60 Farchy et al., 2021 
61 Cf. Capítulo Estruturas e financiamento do audiovisual em alguns países europeus 
62 É importante de ter em consideração que os dados utlizados são uma estimativa por parte do site Comparatech. No entanto, 
estes dados indicam que através da taxa atual, a Netflix tem de contribuir cerca de 274.605 euros. Em contraste, se fosse 
submetida à mesma taxa de dois euros imposta aos serviços de televisão, teria de contribuir 561.644 euros (OberCom, 2020) 



 23 

Inovação no on-demand. Projetos de inovação liderados por 
operadores “tradicionais” em espaço europeu 

 

A entrada de grandes empresas do setor do streaming audiovisual, como a Netflix, Apple, 

HBO, Amazon e Disney, no mercado audiovisual europeu, teve um impacto significativo na 
forma de operar dos atores tradicionais mediáticos, que possuíam outrora uma espécie de 

monopólio sobre o mercado. A difusão global dos serviços de streaming e a sua resiliência temporal, 

fez com que os distribuidores mediáticos tradicionais se apercebem que não se tratava de um “trend”, 
com uma longevidade limitada, mas sim um novo padrão de consumo, que não demonstra sinais de 

abrandar.  

Num ecossistema mediático em que os consumidores estão cada vez mais habituados a escolher o que 

querem visualizar, e em que horário, os atores tradicionais, habituados a uma programação com um 
horário rígido, vêm-se obrigados a satisfazer estas novas expetativas de independência do consumidor. 
Para além da dificuldade que surge de adaptação a esta nova dinâmica de consumir conteúdo, os 

atores tradicionais têm de lidar com o aparecimento de múltiplos novos competidores, com objetivos 
de expansão global, enquanto lidam, por vezes, com a redução de orçamentos especialmente no setor 

público. 

Apesar do cenário apresentado é importante não sobrestimar e dramatizar o “confllito” entre os 

operadores tradicionais mediáticos, tanto de produção quanto de distribuição, e os novos competidores, 
cujo serviço tem por base o streaming. A realidade é que estes serviços de streaming apenas realizam 
uma parte do que os emissores nacionais fazem, tendo um foco principalmente restrito no 

entretenimento, sendo neste momento impossível que entidades como a Netflix ou a Amazon 
substituam em larga escala os serviços públicos e privados de televisão63.  

Adicionalmente, tendo em consideração o paradigma pan-europeu, é percetível que fenómenos como 
o “cord-cutting” ainda não estão a ocorrer em grande escala, sendo possível encontrar os serviços de 
streaming em coexistência com os serviços de televisão paga e gratuita.64 Não obstante, é importante 

considerar que é cada vez mais percetível que os atores do streaming se estão a movimentar para 
campos que eram tradicionalmente confinados aos serviços de televisão e operadoras de 

telecomunicações. Um exemplo que podemos destacar é a emissão de eventos desportivos. Embora o 
desporto ainda seja considerado como um domínio principalmente da televisão paga65, podemos, no 

 
63 Lotz, A. D. (2021). In between the global and the local: Mapping the geographies of Netflix as a multinational 
service. International Journal of Cultural Studies, 24(2), 195-215. 
64 Grece, C. (2021). Trends in the VOD Market in EU28. Strasbourg: European Audiovisual Observatory; dados referentes a 2020 
65 Ibid. 

A 
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entanto, observar atores como a Amazon à adquirirem (ou tentarem adquirir), direitos de emissão em 
algumas das principais ligas europeias de futebol66. 

De um modo geral, o que podemos encontrar no paradigma audiovisual europeu é uma entrada 
transversal dos atores tradicionais mediáticos no mercado do streaming audiovisual, embora com 

diferentes intensidades.67 É importante perceber que este passo inicial no setor do streaming acontece 
de diferentes formas, com os atores tradicionais a escolherem métodos distintos de monetizar e manter 

as suas plataformas. É possível encontrar no espaço europeu plataformas de streaming, provenientes 
de entidades tradicionais, com um teor totalmente gratuito (como é o caso da RTP Play), plataformas 
suportadas por anúncios (como é o caso da plataforma do Channel 4 no Reino Unido), e ainda 

plataformas suportadas por subscrição (como é o caso da plataforma sueca, Viaplay).  

É comum que plataformas de serviço público, suportadas com fundos do estado, ofereçam o seu serviço 

sem qualquer custo monetário ou anúncios. No entanto, quando tal oferta não é possível, o serviço à 
base de anúncios é utlizado, continuando monetariamente gratuito, mas permitindo que mais atores, 
especialmente aqueles a nível privado, possam entrar de forma segura no mundo do streaming. A 

aposta num serviço por subscrição apresenta um maior risco, especialmente devido à presença 
dominante dos gigantes do streaming no mercado europeu68.  

Deste modo, este tipo de serviços é tipicamente reservado a iniciativas especiais, ou a mercados em 
que o streaming é mais comum e está mais desenvolvido. A introdução de um serviço premium também 

pode ser realizada com mais segurança ao disponibilizar uma opção de um serviço grátis suportado por 
anúncios, em acréscimo a uma opção de subscrição para mais conteúdo e outros privilégios, como 
acontece no serviço OPTO da SIC. 

Em adição à incepção de um serviço de streaming por parte de vários atores mediáticos tradicionais, é 
possível também encontrar diversas iniciativas e colaborações que transcendem as entidades 

singulares, envolvendo múltiplos atores, com o propósito de constituir serviços que possam rivalizar a 
oferta das grandes empresas de streaming. É possível encontrar no espaço europeu parcerias entre 

atores mediáticos nacionais de âmbito público e privado, em que agentes mediáticos distintos 
colaboram na criação de plataformas de streaming, dedicadas a conteúdo proveniente das diferentes 
marcas (como é o caso da plataforma BritBox no Reino Unido, ou a plataforma SALTO em França).  

Também é possível encontrar parcerias a nível internacional, em que players mediáticos de diferentes 
países se juntam no desenvolvimento de conteúdo, existindo uma partilha dos custos de produção e 

 
66 Em: “Why Amazon´s move into European sports is unstoppable”, Politico, Junho de 2021 
67 Em: “Public Media Worldwide: Europe”, Public Media Alliance, 2021-2022 
68 Como podemos observar no relatório europeu de Grece (2021), na maior parte dos mercados audiovisuais europeus, os 3 
serviços de streaming com mais subscritores têm origem norte americana 
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mantendo, geralmente, direitos de emissão (um exemplo é a chamada “aliança” entre as emissoras 
públicas, France Télévisions, ZDF na Alemanha e a italiana RAI)69. 

Apesar de não existir neste momento uma iniciativa comum a nível europeu, é importante destacar que 
a presidência eslovena do concelho da Europa (que esteve em funções de 1/7/2021 a 31/12/2021), 

mencionou a possibilidade da criação de um serviço de streaming audiovisual, que operasse a nível 
europeu, com o intuito de promulgar e preservar a cultura audiovisual europeia70. Esta iniciativa seria 

o próximo passo da União Europeia, no setor do streaming, depois da imposição a nível legal de quotas 
de 30% de conteúdo europeu, no catálogo dos serviços de streaming em territórios da UE. 

Este tipo de parcerias e colaborações são fundamentais para a preservação da relevância dos atores 

mediáticos tradicionais, especialmente no setor do entretenimento, em que as grandes empresas de 
streaming se tendem a destacar. Adicionalmente, a oferta de conteúdo de maior qualidade e em maior 

quantidade, muitas vezes na língua materna, é importante quando consideramos o objetivo dos 
distribuidores tradicionais de assegurarem o seu lugar no ambiente mediático nacional. Este é um ponto 
essencial da resposta dos atores tradicionais aos serviços de streaming. Pois, estas entidades estão a 

tentar manter o seu espaço no clima nacional, em contraste com uma expansão a nível global.71 Deste 
modo, ao contrário dos atores globais, os operadores mediáticos tradicionais, têm a tarefa de oferecer 

conteúdo que se destaque principalmente a nível nacional, podendo oferecer um foco mais detalhado 
na promoção da indústria criativa e cultural nacional. 

No cerne da questão é possível encontrar a necessidade de os atores tradicionais distinguirem a sua 
oferta, das grandes empresas de streaming, enquanto ao mesmo tempo possibilitem o tipo de consumo 
on demand, ao qual os consumidores se habituaram com a difusão do streaming. Esta distinção pode 

ser realizada através de um foco em aspetos menos abordados por estas empresas, como por exemplo 
a cultura nacional e a representação de certos grupos populacionais.  

Adicionalmente, ao lidar com produtores de conteúdo audiovisual, os atores tradicionais devem-se focar 
nas características intrínsecas do seu modus operandi. Por exemplo, embora na maior parte dos casos 

as empresas de streaming cubram na totalidade os custos de produção (algo que não é tipicamente 
realizado pelos atores tradicionais), a realidade é que em termos de direitos de emissão e de autoria, 
os media tradicionais tendem a pedir menos direitos do que os serviços de streaming globais72, 

preservando em larga escala a autonomia dos produtores de conteúdo. Deste modo, o foco dos 
distribuidores tradicionais deve estar no que estes podem oferecer aos consumidores e produtores, que 

diverge da dinâmica de aquisição e exibição de conteúdo das entidades de streaming globais. 

 
69 Em: “France Télévisions, Rai and ZDF team up to take on Netflix”, Digital TV Europe, Maio de 2018 
70 Em: “Slovenia pitches “European Netflix” to bolster digital sovereignty”, Politico, Outubro de 2021 
71 É importante, no entanto, considerar que existem alguns serviços de streaming europeus que têm o objetivo de se expandir 
a nível internacional. 
72 Em: “How traditional broadcasters can tackle the rising threat of streaming services”, Royal Television Society, Outubro de 
2019 
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Como forma de exemplificar mais detalhadamente a forma como os operadores tradicionais europeus 
estão a proceder face à disseminação dos serviços de streaming, na próxima secção deste relatório 

iremos especificar os mecanismos, iniciativas e parcerias que estão a ser empregues por alguns países 
europeus. Após essa apresentação, será seguidamente contextualizado a forma como algumas dessas 

iniciativas podem ser aplicadas no paradigma português, tendo em conta a suas especificidades. 

Estudos de caso: Iniciativas e inovação em países europeus 

 
Nesta secção estão apresentadas algumas das principais iniciativas realizadas pelos operadores 

tradicionais mediáticos, face à difusão das grandes empresas de streaming, nos principais mercados 
audiovisuais europeus. É importante ter em consideração que a listagem desenvolvida não representa 

a totalidade de iniciativas de “combate” ao streaming global encontradas na europa. O objetivo da 
segmentação apresentada é destacar os projetos mais interessantes que se evidenciam no espaço 

europeu, sendo dado um foco aos maiores mercados europeus, em que é possível encontrar a maior 
parte destas iniciativas. 

 

Reino Unido 

 
Ao observar o paradigma audiovisual do Reino Unido podemos constatar que tal como na generalidade 

do espaço europeu, os atores principais da distribuição tradicional de televisão (BBC, ITV, Channel 4 e 
Sky), possuem as suas próprias plataformas de streaming, exibindo conteúdo previamente transmitido 
na televisão, bem como algum conteúdo exclusivo. No entanto, divergindo de vários países europeus, 

é possível encontrar uma forte colaboração entre instituições mediáticas no plano de ação das 
instituições britânicas.  

A plataforma BritBox é um dos melhores exemplos da parceria entre instituições, tendo um catálogo 
composto por conteúdo proveniente de ambos os seus criadores: a emissora pública BBC e a emissora 

privada ITV. Mais recentemente, a plataforma acrescentou conteúdo proveniente da emissora Channel 
4, fortalecendo ainda mais a oferta presente na plataforma de streaming.73 A Britbox opera como um 
serviço de streaming por subscrição, com um custo no Reino Unido de £5.99 por mês ou £59.99 por 

ano, existindo, deste modo, uma entrada no mercado premium, ocupado pelas grandes empresas de 
streaming. É interessante de mencionar que a Britbox inicialmente apenas estava disponível nos 

Estados Unidos (EUA), onde chegou em 2017, sendo que a plataforma apenas foi disponibilizada no 
Reino Unido em 2019. Deste modo, temos uma plataforma cujo projeto estava claramente designado 
para um consumo estrangeiro, mas que acabou por ser adotada domesticamente.  

 
73 Em: “BritBox announces the initial raft of Channel 4 content coming to the service next month”, Press Centre, Março de 2020 



 27 

A estratégia de parecerias e colaborações entre as cadeias de televisão britânicas não é um aspeto 
totalmente original, sendo possível, por exemplo, considerar o projeto “Freeview” (hoje em dia o maior 

serviço de distribuição de televisão terrestre no Reino Unido)74, cuja incepção surge de uma parceria 
entre a BBC, ITV, Channel 4, Channel 5 e Sky. 

Para além de iniciativas a nível doméstico, é ainda interessante de referenciar as parcerias que a BBC 
alcançou com a CBC canadiana, bem como a ABC australiana, ambas emissoras de serviço público. 

Encontramos aqui parcerias extraeuropeias, em que a emissora BBC pretende a criação de conteúdo 
em língua inglesa “lado a lado” com outras emissoras públicas, fora do paradigma europeu. 

 

Eixo Nórdico (Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Islândia) 

 

Ao contrário de outros países listados neste relatório, por uma questão metodológica, é apropriado que 
os vários países nórdicos sejam apresentados como um grupo, devido à larga historia de cooperação e 
colaborações entre organismos públicos e privados dos vários países. No entanto, em todas as 

iniciativas apresentadas, serão especificados exatamente quais os países e participantes envolvidos. 

Em termos de colaborações e parceiras entre os países nórdicos, é possível começar por abordar a 

cooperativa Nordvision, composta pelas emissoras NRK da Noruega, DR da Dinamarca, SVT da Suécia, 
RÚV da Islândia e a Finlandesa Yle75. Todas estas emissoras, de âmbito público, têm uma pareceria 

que data a 1959, continuando nos dias de hoje com uma vasta e diversificada produção de conteúdo. 
Aliás, apenas no ano de 2017, a Nordivision foi responsável pela emissão de cerca de 5500 programas 
de televisão.76 Adicionalmente, a Nordivision desenvolveu uma iniciativa, intitulada de Nordic 12, em 

que os quatro parceiros se comprometem à criação de 12 novas séries de drama todos os anos, sendo 
que estas estão disponíveis por um ano nas plataformas de streaming. (de teor gratuito) dos cinco 

parceiros que compõem a Nordvision77.  

Em termos de distribuidores mediáticos nacionais é importante também abordar o grupo NENT, 

baseado em Estocolmo, que possui uma serie de canais de televisão na zona da Escandinávia. No 
entanto, este grupo destaca-se devido à sua plataforma de streaming por subscrição, a Viaplay. Esta 
plataforma ocupa em países europeus como a Suécia, a Dinamarca e a Finlândia, o segundo lugar, em 

termos de subscritores, a serviços de streaming por assinatura78. Este fator é especialmente relevante 
quando consideramos que na maioria dos mercados europeus, as três plataformas de streaming mais 

 
74 https://www.freeview.co.uk/ 
75 https://www.nordvision.org/om-nordvision/ 
76 https://www.nordvision.org/nyheder/nordic12-collaboration-on-nordic-drama-gives-viewers-access-to-more-new-drama-
series/ 
77 Ibid. 
78 Grece, 2021; dados referentes a 2020 
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populares tendem a ter origem norte americana79. A Viaplay, que estava originalmente apenas 
disponível em países nórdicos (Suécia, Dinamarca, Finlândia e Noruega), está atualmente disponível 

em 10 países, incluindo os EUA desde dezembro de 2021. A plataforma Viaplay tende a diferenciar-se 
ao oferecer não apenas conteúdo exclusivo original, mas também programação desportiva, sendo 

importante de destacar que a Viaplay dispõe de direitos de emissão da Premier League inglesa nos 
países nórdicos, bem como na Holanda, Polonia, Estónia, Letónia e Lituânia80 

De modo geral, é importante destacar que os serviços baseados nos países nórdicos beneficiam da 
existência de um mercado de serviços de streaming por subscrição mais desenvolvido, um fator que 
tende a acentuar a relevância de entidades nacionais no paradigma do streaming audiovisual81. 

 

Alemanha 

 

No que respeita a iniciativas mediáticas em território alemão, é necessário começar por destacar a 
plataforma JOYN que surge de uma parceria entre a empresa mediática privada alemã ProSibienSat.1 
e o conglomerado mediático Discovery. A plataforma JOYN tende a distinguir-se pela articulação de 

televisão com o streaming. No teor base, a plataforma oferece conteúdo televisivo de mais de 60 canais, 
com a plataforma a ser suportada por anúncios, não existindo custos monetários para os consumidores.  

Em adição a este teor suportado pelo adverstising, a JOYN apresenta ainda o serviço JOYN+, suportado 
por uma subscrição monetária mensal. Através do serviço premium, os consumidores têm acesso a 

conteúdo exclusivo produzido na Alemanha, e ainda alguma programação de destaque internacional, 
como por exemplo, a série Dr. Who ou Anatomia de Grey, na sua totalidade. Adicionalmente, os 
utilizadores da JOYN+, têm também acesso a conteúdo on demand das plataformas Maxdome e 

EuroSport82. O modelo empregue pela plataforma JOYN é especialmente importante de destacar devido 
ao sucesso que este serviço tem no mercado nacional alemão. Aliás, a JOYN é atualmente a empresa 

de streaming, com um teor gratuito, mais popular na Alemanha.83 

Para além da plataforma JOYN e do seu sucesso no mercado audiovisual alemão, podemos ainda 
destacar a parceria existente entre a emissora alemã ZTF e as emissoras RAI em e a Itália, e France 

Télévisions em França. Esta parceira entre emissoras públicas, conhecida como a “aliança”, tem o 
objetivo de combater a hegemonia dos serviços de streaming por subscrição norte americanos, através 

de colaborações na produção de conteúdo, partilha de custos, e reserva de direitos de emissão para a 

 
79 Ibid. 
80 https://www.nentgroup.com/news/news-releases/nent-group-wins-premier-league-rights-netherlands-poland-estonia-latvia-
and 
81 Grece, 2021; dados referentes a 2020 
82 Em: “OTT in Germany: focus on the local online platform JOYN”, Glance, Maio de 2020 
83 Ibid. 
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programação realizada.84 Esta parceira também conta com alguns intervenientes associados, como a 
emissora RTVE em Espanha, RTS na Suíça e RTBF e VRT na Bélgica, sendo que o projeto está aberto 

a outras emissoras europeias de âmbito público85 

 

França 

 
Observando o mercado audiovisual francês, podemos destacar a plataforma SALTO, como uma das 
maiores iniciativas nacionais de resposta aos serviços de streaming globais. Esta plataforma surge de 

uma parceria entre a emissora pública francesa France Télévisions e as emissoras francesas privadas 
MS6 e TF1, estando disponível no mercado francês desde 2020. Esta parceria entre emissores é 

claramente semelhante à encontrada no Reino unido, no caso da plataforma BritBox previamente 
descrita.  

No entanto, é importante de destacar que ao contrário da Britbox que foi originada para o consumo 
nos EUA, e apenas depois chegou ao Reino Unido, a plataforma SALTO foi concebida em França, sendo 
especialmente construída para o público francês86. A SALTO é acessível estritamente pela adesão a 

uma subscrição mensal de 6,99€, estando deste modo, a entrar num segmento do mercado francês 
em que a Netflix, Amazon e Apple TV+ possuem o maior número de subscritores87. A adesão à 

plataforma SALTO oferece aos consumidores acesso a um catálogo on demand de produções originais 
francesas, 25 canais de televisão e ainda conteúdo internacional de renome, como por exemplo, a saga 

de filmes Harry Potter.88 

Em complementaridade com a plataforma SALTO, é ainda interessante destacar algumas medidas 
tomadas pela emissora pública France Télévisions, com o intuito de oferecer aos seus consumidores 

uma programação distinta das grandes empresas de streaming. É principalmente importante de 
referenciar o foco da emissora mediática na educação de crianças e jovens adultos, através de uma 

panóplia de programação que tem o objetivo de lecionar os mais novos sobre vários temas que 
dominam a atualidade, como por exemplo, a desinformação89. Adicionalmente, em conjunto com a 
emissora ZTF, alemã e RAI, italiana, a France Télévisions pertence à “Aliança” internacional de 

operadores mediáticos, de setor público, previamente descrita. 

 

 
84 Em: “France Télévisions, Rai and ZDF team up to take on Netflix”, Digital TV Europe, Maio de 2018 
85 Em: “FRANCE ITALY GERMANY/ France Télévisions, Rai TV and ZDF create “Alliance”, Méditerranée Audiovisuelle, Maio de 
2018 
86 https://www.salto.fr/ 
87 Grece, 2021; dados referentes a 2020 
88 https://www.salto.fr/ 
89 Em: “Public Media Worldwide: Europe”, Public Media Alliance, 2021-2022 
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Portugal 
 

Após a análise efetuada a algumas das mais notórias iniciativas e colaborações de instituições 
mediáticas, em alguns dos principais mercados audiovisuais europeus, é agora relevante perceber a 

forma como estas medidas poderiam ser aproveitadas por Portugal no seu espaço mediático. Estas 
iniciativas, de âmbito geral, precisam de obviamente ser articuladas, discutidas e potencialmente 
reformuladas, no mercado audiovisual português, que apresenta uma penetração relativamente baixa 

dos serviços de streaming por subscrição, especialmente em contraste com a televisão paga90. 

Como previamente discutido, uma das principais estratégias praticadas, por exemplo, no Reino Unido 

ou em França, é a colaboração por parte das principais emissoras nacionais em serviços de streaming 
por subscrição. No caso português, embora a cooperação entre os principais operadores de media 

(RTP, SIC e TVI), esteja normalmente reservada a momentos de elevado interesse público nacional91, 
uma entrada conjunta no mundo do streaming por subscrição poderia ser benéfica para a 
competitividade portuguesa. Neste momento, a única das emissoras portuguesas que apresenta um 

serviço de streaming audiovisual por subscrição é a SIC, com a sua plataforma OPTO. Embora o número 
de subscritores ao serviço OPTO não seja conhecido, é improvável que a SIC por si própria consiga 

competir nacionalmente com os gigantes Netflix, Apple TV+ ou Amazon que dominam o mercado 
português92. Em contraste, uma estratégia de parceria entre as três emissoras nacionais, poderia 

aumentar o orçamento disponível para a filmagem de produções originais, bem como a aquisição de 
direitos para séries e filmes internacionais, mais desejados pelo público português. 

Em Portugal, através de serviços como a RTP play, OPTO (da SIC) e TVI player, encontramos atores 

tradicionais da televisão pública e privada portuguesa, a darem os primeiros passos na área do vídeo 
on demand. No entanto, é importante diferenciar os serviços portugueses, pois estes representam 

apostas diferentes no streaming audiovisual. Em relação ao TVI Player93, o serviço é totalmente gratuito 
e permite aos utilizadores visualizarem conteúdo transmitido recentemente na TVI, bem como séries e 
programas antigos, disponíveis na sua totalidade. Existe ainda um investimento, embora ainda 

reduzido, por parte da TVI, em conteúdo exclusivo para a plataforma. No que respeita à RTP Play94, 
criada em 2011, e definida pela própria RTP como a primeira plataforma digital portuguesa de 

distribuição de conteúdos de rádio e televisão, de acesso livre”, encontramos conteúdo previamente 
transmitido na televisão, mas também uma grande aposta em conteúdo exclusivo / em formato 

 
90 Grece, 2021; dados referentes a 2020 
91 O exemplo mais recente é o debate para as eleições legislativas de 2022, em que o debate entre os candidatos António 
Costa e Rui Rio, foi transmitido nos 3 canais em simultâneo. 
92 Grece, 2021; dados referentes a 2020 
93 Site do TVI Player: https://tviplayer.iol.pt/ 
94 Site da RTP Play: https://www.rtp.pt/play/ 

https://tviplayer.iol.pt/
https://www.rtp.pt/play/
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antestreia, apesar do teor gratuito da plataforma. Quanto ao serviço OPTO95, em complementaridade 
com a versão gratuita, que dá acesso a programação previamente transmitida na televisão, o serviço 

apresenta também um escalão premium com uma subscrição de 19,99 euros/ano ou 3,99 euros/mês. 
O serviço premium da OPTO permite que os utilizadores tenham acesso a conteúdo exclusivo, sem 

anúncios, e acesso antecipado a programas que vão ser transmitidos na televisão. 

No caso das plataformas oferecidas por RTP e SIC, é de registar que estas refletem naturalmente a 

lógica funcional das duas marcas no ecossistema televisivo e mediático, como serviço público de media 
e operador privado, respetivamente. Não obstante, é relevante a consideração que estes se constituem 
como produtos diferenciados, porque ambos combinam conteúdos de entretenimento, dos mais 

diversos subgéneros, com conteúdos informativos podendo ainda considerar-se que existem conteúdos 
que se enquadram mais numa categoria híbrida, de “info-entretenimento”. As duas plataformas 

incluem, também funcionalidades de TV em direto, acesso a podcasts e, no caso da RTP, rádio em 
direto. 

Deve, no entanto, ser ressalvado o estatuto específico da RTP neste quadro de análise, em duas 

dimensões fundamentais: a) o facto de ser um serviço público de media e b) o facto de a RTP poder 
ser historicamente considerada, no cumprimento desse desígnio de meio público, como uma estrutura 

agregadora, produtora e distribuidora de conteúdos. 

Em adição a colaborações a nível nacional, outro tópico que mereceu destaque neste relatório, são as 

parecerias que ocorrem a nível internacional, com o objetivo de partilhar os custos de produção de 
conteúdo, bem como de reter direitos de emissão. Em Portugal, nas últimas duas décadas, a maior 
parceria internacional que podemos observar é provavelmente a existente entre a SIC e a Globo no 

Brasil, da qual resultaram diversas colaborações, especialmente no que concerne à ficção96. No entanto, 
a “Aliança” destacada neste relatório, composta por diferentes emissoras públicas de diferentes países 

europeus, é uma iniciativa igualmente a considerar. A entrada de emissoras públicas e privadas 
portuguesas nessa ou, noutras alianças no quadro europeu, constituiria um importante instrumento 

para a obtenção de direitos de emissão de conteúdo original europeu de qualidade, bem como para a 
promoção da cultura audiovisual portuguesa no restante território europeu.  

Por exemplo, a operadora pública portuguesa tem empreendido esforços no sentido de rentabilizar e 

dinamizar os seus recursos produtivos: em 2021 foi lançada na plataforma Netflix a série “Glória”, 
realizada por Tiago Guedes e coproduzida pela RTP97. O sucesso da série leva o realizador a ponderar 

a produção de uma segunda temporada.98 Já em 2022, foi também anunciado o licenciamento da série 

 
95 Site da OPTO: https://opto.sic.pt/ 
96 “Acordo da SIC com a Globo é "neutral a positivo" para Impresa”, Jornal de Negócios, 19 de maio de 2010 
97 “"Glória" primeira série de ficção portuguesa para a Netflix estreia a 5 de novembro”. RTP.pt por Lusa. 6 de Outubro de 2021 
98 “"Glória" conquistou os portugueses na Netlix. E a seguir "ainda há muitas histórias por contar", CNN Portugal, 19 de 
Dezembro de 2021 

https://opto.sic.pt/
https://www.jornaldenegocios.pt/mercados/detalhe/acordo-da-sic-com-a-globo-eacute-quotneutral-a-positivoquot-para-impresa
https://www.rtp.pt/noticias/cultura/gloria-primeira-serie-de-ficcao-portuguesa-para-a-netflix-estreia-a-5-de-novembro_n1353761
https://cnnportugal.iol.pt/televisao/netflix/gloria-conquistou-os-portugueses-na-netlix-e-a-seguir-ainda-ha-muitas-historias-por-contar/20211219/61bc6a260cf21a10a4148ef3
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“Até que a vida nos separe”, que se estreou globalmente no dia 10 de Fevereiro.99 Ainda que existam 
outras produções nacionais disponíveis noutras plataformas (a série “Auga Seca”, produzida para a RTP 

pela Portocabo e SPi, teve estreia no operador público de televisão, em formato linear e on demand e 
também na plataforma de streaming HBO100), o caso da série “Até que a vida nos separe” é 

particularmente significativo em termos de mercado, na medida em que estamos a falar de um operador 
público de televisão que licencia um conteúdo a uma plataforma de streaming, ou seja, dois atores do 

mercado audiovisual contemporâneo que são frequentemente vistos como antagónicos mas que aqui 
exploram complementaridades. É também relevante pelo estatuto da Netflix em termos de penetração 
e volume de negócio, e pela visibilidade que pode dar a um conteúdo nacional. Este tipo de iniciativa 

tem sido conduzida, igualmente, noutros países, com operadores públicos como a BBC a licenciar 
conteúdos para a Netflix101 já em 2011 e, mais recentemente, a trabalhar com o gigante do streaming 

em formato de co-produção102 

Para além das alianças já existentes a nível internacional, as emissoras portuguesas podem também 
vir a encontrar novos parceiros para a produção de conteúdo audiovisual. Um dos parceiros mais lógicos 

de Portugal a nível europeu seria a Espanha. A proximidade geográfica dos dois países, e a existência 
de alguns paralelos a nível cultural, facilitariam a produção de conteúdo a nível ibérico, com o intuito 

de ser emitido tanto em Portugal e Espanha, bem como fora dos dois países. Adicionalmente, com 
parcerias deste tipo, Portugal poderia capitalizar em seu favor, parte do sucesso que as produções 

espanholas têm tido no paradigma internacional, tanto dentro como fora da Europa. 

De um modo geral, iniciativas baseadas em colaborações e parcerias, a nível nacional e internacional, 
parecem ser, atualmente, os mecanismos mais eficazes para aumentar a resiliência mediática nacional 

face aos serviços de streaming globais. O desenvolvimento e a participação neste tipo de parcerias é 
importante de modo a garantir que durante o crescimento do mercado do streaming audiovisual em 

Portugal, este não é totalmente ocupado por atores estrangeiros, preservando um espaço de ação 
considerável para os atores mediáticos nacionais. 

 

Considerações sobre o papel dos atores tradicionais no mercado 
contemporâneo 

 
A entrada das grandes empresas de streaming globais em solo europeu provocou algumas reações por 

parte dos operadores tradicionais mediáticos nacionais dos vários países. Embora o serviço, com base 

 
99 “Até Que a Vida Nos Separe é a primeira série portuguesa comprada pela Netflix”, Público, 1 de Fevereiro de 2022. 
100 “Auga Seca (2ª temporada) estreia dia 3 de novembro”, RTP.pt, 21 de Outubro de 2021. 

 
101 “Netflix strikes BBC deal to offer shows including Doctor Who and Top Gear”, The Guardian, 20 de Dezembro de 2011. 
102 “Netflix, BBC Team to Develop and Co-Produce Shows from Disabled Creatives”, Variety, 25 de Agosto de 2021. 

https://www.publico.pt/2022/02/01/culturaipsilon/noticia/ate-vida-separe-primeira-serie-portuguesa-comprada-netflix-1993839
https://media.rtp.pt/extra/estreias/auga-seca-2a-temporada-estreia-dia-3-de-novembro/
https://www.theguardian.com/media/2011/dec/20/netflix-bbc-deal-doctor-who-top-gear
https://variety.com/2021/streaming/news/netflix-bbc-disabled-creatives-1235048883/
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no streaming, oferecido pelas empresas globais, não possa ser considerado como uma total substituição 
do conteúdo televisivo, a realidade é que existe uma certa sobreposição em algumas áreas, 

especialmente no entretenimento, que requer uma abordagem ponderada por parte dos operadores 
nacionais. É possível, deste modo, observar os agentes mediáticos europeus a entrarem de forma 

transversal no setor do streaming, ou seja, numa nova dinâmica de consumo de conteúdos, e a 
elaboraram as suas próprias plataformas de streaming, ou mecanismos semelhantes, que permitam 

aos consumidores visualizar (ou ouvir, como no caso de plataformas como o Spotify) os conteúdos que 
pretendem no seu próprio horário. 

Esta entrada geral no mundo do streaming foi a principal iniciativa por parte da grande maioria dos 

distribuidores mediáticos europeus, com a inauguração de uma panóplia de plataformas nacionais no 
espaço europeu. No entanto, também podemos observar algumas iniciativas mais ambiciosas, que têm 

o objetivo de conseguirem competir com mais sucesso com as grandes empresas de streaming já 
enquadradas no mercado europeu. Destas iniciativas foi possível destacar as parcerias e colaborações 
que ocorrem entre agentes mediáticos, tanto a nível nacional como a nível internacional. O foco dado 

neste relatório a iniciativas encontradas em alguns dos principais mercados mediáticos como o Reino 
unido, Países nórdicos, Alemanha e França, salientou o alcance destas parceiras, e os mecanismos 

utlizados para atrair mais atenção para as emissoras nacionais dos vários países.Tendo em 
consideração o mercado português, foi ainda discutido a forma como estas iniciativas poderiam ser 

enquadradas no paradigma nacional. Mais concretamente, foram consideradas, neste relatório 
diferentes estratégias. Por exemplo, desde uma entrada em grupo no streaming que englobasse as 
três principais emissoras/produtoras nacionais (RTP, SIC e TVI), bem como a colaboração do operador 

público RTP com a aliança de emissoras públicas que já existe no quadro europeu ou a participação de 
empresas privadas portuguesas em novas alianças europeias. Adicionalmente, foi ainda brevemente 

discutida a possibilidade e potencialidade de uma parceria entre as emissoras portuguesas e 
espanholas, com o objetivo de produzir e distribuir conteúdo baseado no contexto cultural ibérico. 

As conclusões alcançadas neste relatório destacam a importância de diversificar o conteúdo das 
emissoras nacionais, como forma de estimular o mercado interno, com as suas indústrias culturais e 
cadeia de competências emergentes, e apresentar uma oferta aos consumidores que consiga competir 

com o catálogo abrangente das grandes empresas de streaming. Esta diversificação parece ser mais 
facilmente atingida através da cooperação entre instituições mediáticas, de modo possibilitar a partilha 

de custos de produção e direitos de emissão. Deste modo, através de parceiras e colaborações, as 
emissoras nacionais podem apostar em novos projetos culturais e aproximar-se, no que concerne ao 

investimento de capital, dos grandes conglomerados multinacionais. Adicionalmente, é ainda 
importante salientar que estas iniciativas já têm algum sucesso a nível europeu, sendo possível que 
com a implementação de incentivos regulatórios apropriados, nos próximos anos, o espaço europeu 

apresente um conjunto de serviços de streaming por subscrição mais plural e diversificado, com um 
maior foco na cultura audiovisual europeia. 
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O mercado do VoD e o streaming em Portugal e Europa 

 

pesar de o OberCom sempre ter dado atenção às questões do cinema, audiovisual e do 
streaming, e ao seu peso nas dinâmicas comunicacionais contemporâneas, este é o primeiro 

documento a combinar numa mesma estrutura editorial as dinâmicas do mercado 
cinematográfico, do vídeo on demand e das políticas regulatórias num mesmo contexto analítico.  

Neste capítulo, de facto, damos conta das questões associadas ao mercado do vídeo on demand e do 
streaming no nosso país e na Europa, procurando dimensionar e caracterizar um fenómeno que tem 
crescido exponencialmente nos últimos anos.  

Esta análise começa por observar exercícios estimativos anteriores realizados pelo OberCom para o 
mercado do streaming e do vídeo on demand, para depois nos debruçarmos sobre novas fontes e 

novos dados, que nos permitirão não só ter uma nova consciência da dimensão do objeto em análise, 
como, também, e de um ponto de vista puramente metodológico, averiguar a validade das antigas 
estimativas que realizámos e, consequentemente, realizar um balanço sobre que fatores poderemos 

ter ignorado em análises anteriores.  

Tendo em conta que esses exercícios estimavam o crescimento entre finais de 2018 e 2022, podemos 

adiantar desde já que as nossas estimativas foram claramente modestas, na medida em que não era 
possível prever o cenário criado pela crise pandémica e as mudanças de paradigmas comunicacionais 

por ela provocados.  

 

Estimativas OberCom Anteriores para o mercado do SVoD num mundo 
pré-pandemia 

 

Em Dezembro de 2018, foi lançado um documento intitulado “SVoD – Subscription Video on Demand: 
mercado, prospetiva e cenários de futuro para Portugal”103. Nesse documento, procurámos avaliar a 
dimensão do mercado do streaming recorrendo a dados estatísticos com origem em três fontes 

diferentes – a base de dados online Statista, o inquérito à utilização de tecnologias da informação e da 
comunicação do INE e o barómetro de telecomunicações da empresa de estudos de mercado Marktest. 

 

 

 

 
103 Cf. OberCom - SVoD – Subscription Video on Demand: mercado, prospetiva e cenários de futuro para Portugal. 

A 

https://obercom.pt/svod-subscription-video-on-demand-mercado-prospectiva-e-cenario-de-futuro-para-portugal/
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Figura 3. Dados-chave sobre o mercado do SVoD em Portugal 
Fontes: INE - Instituto Nacional de Estatística, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação 2016, 
Statista Digital Market Outlook 2018 e Marktest – Barómetro de Telecomunicações 2017. Edição: OberCom. Universo INE-
IUTIC: Indivíduos com idade entre os 16 e os 74 anos, residentes em território nacional. Amostras Statista e Marktest: 
Representativas. Nota: A) Os valores relativos ao período 2019 – 2020 são estimados (em cores mais claras); B) As taxas de 
penetração representadas foram calculadas partindo do pressuposto de que a utilização de serviços SVod no nosso país segue 
a mesma variação dos restantes países constantes da amostra global Statista. Disponível no relatório OberCom “SVoD – 
Subscription Video on Demand: mercado, prospetiva e cenários de futuro para Portugal”. 
 

A utilização de três fontes distintas, com valores tão diferentes entre si, resultou na altura de uma 

barreira metodológica com que nos deparámos (tal como também na produção deste relatório), que é 
a inexistência de dados oficiais, fornecidos pelas próprias plataformas, que nos permitam conhecer a 

dimensão efetiva deste mercado e do conjunto de práticas de produção, distribuição e consumo que 
lhe estão associadas. Dessa forma, todos os dados que fornecemos em Dezembro de 2018 e que 

fornecemos neste relatório são estimados, pelo que as suas diferenças podem dizer respeito a 
diferentes metodologias de recolha, algo que já se observava e 2018. Na altura, a base de dados 
Statista estimava que o mercado do SVoD em Portugal valeria cerca de 6,5 milhões de euros e esses 

serviços teriam uma taxa de penetração entre os 3,6% (Statista) e os 5,0% (INE-IUTIC). Já a Marktest, 
estimava que a taxa de penetração do SVoD no nosso país fosse de cerca de 5,5% no terceiro trimestre 

de 2017, mais 2,3 pontos percentuais do que no período homólogo. 

Com base na observação desses dados e das taxas de crescimento observadas desde 2016 nos dados 

Statista, no relatório de 2018 o OberCom ensaiou cenários prospetivos estimados para o crescimento 
do mercado do SVoD no nosso país até 2022, aplicando as taxas de crescimento Statista às fontes INE 
e Marktest. O resultado foram três cenários que designámos por Conservador, Intermédio e Otimista. 

No plano conservador, até 2022 o mercado do SVoD cresceria apenas 1,0% em termos de taxa de 
penetração, ou seja, numa média de apenas 0,25 pontos percentuais ao ano (Figura da página 

seguinte, linha amarela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensão do mercado 
2018 - 6,54 Milhões de € (22º em 28 países Europeus) 

 

Tx. de Penetração de SVoD 
3,6% (Statista) 

5,0% (INE-IUTIC) 

3,2% (*3T16) 5,5%(*3T17) (Marktest BTC) 
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Figura 4. Evolução da taxa de penetração de SVod em Portugal, 2016 a 2022 
Fontes: INE - Instituto Nacional de Estatística, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação 2016, 
Statista Digital Market Outlook 2018 e Marktest – Barómetro de Telecomunicações 2017. Edição: OberCom. Universo INE-
IUTIC: Indivíduos com idade entre os 16 e os 74 anos, residentes em território nacional. Amostras Statista e Marktest: 
Representativas. Nota: A) Os valores relativos ao período 2019 – 2020 são estimados (em cores mais claras); B) As taxas de 
penetração representadas foram calculadas partindo do pressuposto de que a utilização de serviços SVod no nosso país segue 
a mesma variação dos restantes países constantes da amostra global Statista. Disponível no relatório OberCom “SVoD – 
Subscription Video on Demand: mercado, prospetiva e cenários de futuro para Portugal”. 
 

Num plano prospetivo mais otimista, partimos de um valor base mais elevado, fornecido pelo INE no 

âmbito do Inquérito à Utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação. A edição de 2016 
do IUTIC determinava uma taxa de penetração de SVoD de 5,0% em Portugal. Assumindo que esse 
valor progride nos anos seguintes na mesma linha que a taxa de penetração Statista, estimámos então 

que em 2018 a taxa de penetração de SVoD em Portugal seria de 6,8% e em 2022 poderia atingir os 
8,6%, aumentando 1,8% face ao ano de 2018 (linha cinzenta na Figura acima). 

Por fim, no cenário intermédio, mais próximo dos valores do INE e do inquérito IUTIC, onde partindo 
dos valores fornecidos pela Marktest era possível estimar que em 2022 a taxa de penetração de SVoD 

em Portugal se fixaria em torno dos 8% (7,9%, mais precisamente). Os dados Marktest divergiam das 
duas outras fontes. Neste caso tivemos acesso a dados não apenas de um ano, mas de dois (2016 e 
2017). Observando a evolução entre 2016 e 2017 verificava-se que a taxa de penetração, com base 

em dados oficiais Marktest, aumentaria 2,3 pontos percentuais, ou seja, de forma francamente mais 
acentuada que a estimativa por nós realizada até 2022, com base na evolução do mercado global 

determinada pelo Outlook Statista (linha verde na figura acima).  
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Estado atual do mercado do streaming - Dados 2020 / 2021 

 

Nesta subsecção da análise à dimensão e dinâmicas evolutivas do mercado do streaming exploramos 

três fontes que disponibilizam dados estatísticos sobre a dimensão do mercado do streaming de vídeo 
e sobre a plataforma Netflix, em específico.  

Como afirmado anteriormente, qualquer exercício de dimensionamento do mercado do streaming 
implica um trabalho extenso de pesquisa e de análise comparativa entre diversas fontes, sendo de 
salientar que se articulam sempre questões metodológicas relativas à recolha dos dados, constituição 

das amostras, diferenças conceptuais e de nomenclatura, etc. 

 

European Audiovisual Observatory 

 

Num estudo publicado em Janeiro de 2021, o EAO - European Audiovisual Observatory explora a fundo 
as dinâmicas do mercado do Subscription Video on Demand (SVoD) nos 28 países da União Europeia 

(incluindo o Reino Unido), bem como o seu impacto nos chamados segmentos tradicionais em que 
estes serviços competem pelas receitas e pela atenção dos consumidores.104 

Entre as principais conclusões deste estudo, que observa o fenómeno ao longo dos últimos 10 anos, 
há a registar, em primeiro lugar, o facto de o crescimento do vídeo on demand (VoD) ter sido motivado 

sobretudo pelo crescimento do SVoD: os lucros do mercado do VoD em geral passaram dos 388 milhões 
de euros em 2010 para os 11,6 mil milhões em 2020, sendo que as receitas do SVoD subiram de uns 
meros 12,1 milhões de euros em 2010 para os 9,7 mil milhões de euros em 2020. 

Se, por um lado, a entrada da Netflix nos mercados europeus está fortemente correlacionada com este 
crescimento, por outro, o mercado da TVoD (Television on demand) também cresceu 

consideravelmente em virtude do lançamento de vários serviços nacionais (Ex. videoclubes 
disponibilizados por operadores de televisão por subscrição). 

Assim, surgem dois aspetos a intervir nesta esfera de mercado, tanto do lado da oferta como da 
procura. Por um lado, os consumidores aderiram a estas novas formas de consumo de forma rápida, 
prescindindo da propriedade dos conteúdos em virtude do modelo de subscrição que lhes dá acesso a 

catálogos, a todo o momento, em qualquer lado e em qualquer dispositivo. Por outro, o lançamento 
em ritmo exponencial de serviços on demand, motivou um aumento também exponencial do 

investimento em conteúdos audiovisuais, consolidando um mercado onde a qualidade dos mesmos é 
estabelecida por cima - a era dos conteúdos premium. 

 
104 Cf. European Audiovisual Observatory. Trends in the VOD Market in EU28. Fonte do estudo: Ampere Analysis. 

https://rm.coe.int/trends-in-the-vod-market-in-eu28-final-version/1680a1511a
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Desta forma, e de acordo com o relatório do EAO, o subscription video on demand representa uma 
mudança de paradigma no mercado, na medida em que a rápida adesão dos consumidores não só 

fortaleceu as plataformas que operam diretamente nesta esfera, como também estimulou os players 
tradicionais para uma rápida adaptação da sua estratégia operativa - ou seja, maior competitividade 

na esfera direct-to-consumer. 

Por outro lado, esta mudança de paradigma tão repentina fomentou também questões geográficas 

relevantes, redundando na consolidação do poder da indústria americana dos serviços em solo europeu 
(Ex. Netflix, Disney, Amazon, Comcast, AT&T, Apple, Discovery, ViacomCBS, etc.). Tendo adquirido 
escala, poder financeiro e uma base de consumidores estável e em permanente crescimento, os 

concorrentes europeus encontram-se numa posição mais frágil que pode, no entanto, numa nota mais 
positiva, motivar o estabelecimento de parcerias pan-europeias que fortaleçam, por sua vez, o mercado 

dos serviços, do entretenimento e do audiovisual na europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Número de serviços TVoD (Television on Demand) disponíveis na Europa, por 
país, 2020 
Fonte: Trends in the VOD market in EU28, European Audiovisual Observatory. Edição: OberCom. 
 

Em média, na União Europeia, estão disponíveis 12 serviços de TVoD. Assim, há mercados nacionais 
que se destacam pela aceleração da oferta, nomeadamente França, Alemanha, Polónia e Reino Unido, 

onde há mais de 20 serviços disponíveis para os consumidores. No espectro oposto, países como Malta, 
Roménia, Croácia, Bélgica, Chipre, Estónia, Grécia ou Luxemburgo têm entre 5 e 7 serviços disponíveis. 
Em Portugal, de acordo com a mesma fonte, havia em 2020 um número de 10 serviços disponíveis, 

menos dois do que na média da União Europeia. 
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Figura 6. SVoD penetração / 100 agregados, 2019 
Fonte: Trends in the VOD market in EU28, European Audiovisual Observatory. Edição: OberCom.  
 

Em termos de desenvolvimento do mercado do SVoD na Europa, o EAO argumenta que os diferentes 
países se dividem por três fases de maturação deste tipo de oferta, recorrendo à penetração por 

agregados domésticos como indicador. Dinamarca, Reino Unido, Suécia, Finlândia, Alemanha e Holanda 
constituem o grupo dos mercados ditos maduros, onde a maioria dos consumidores já aderiu a algum 
tipo de serviço de SVoD.  

Portugal integra o segundo grupo, dos chamados mercados em rápida aceleração e onde a tecnologia 
tem tendências de crescimento considerável - no nosso país, estes serviços tecnológicos chegam a 22 

em cada 100 lares. Do ponto de vista da penetração de TV por subscrição, Portugal é o 2º país da 
Europa com maior número de agregados com pay TV (97 em 100), ultrapassado apenas pela Roménia 
(100 em 100). 

Por comparação, no caso mais extremo, o da Dinamarca, a penetração de SVoD chega aos 109 em 
cada 100 agregados, o que significa que há mais do que um serviço por agregado na esmagadora 

maioria dos casos. 

O último grupo, dos mercados ainda em fase inicial, à data de 2019, incluem países como Grécia (15) 

e República Checa, países em que este tipo de oferta é ainda motivado sobretudo por early adopters. 
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Mercados em rápida aceleração, 
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Mercados maduros, adesão maioritária 
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Figura 7. Penetração de televisão paga e SVoD (Subscription Video on Demand) por país, 2019 
Fonte: Trends in the VOD market in EU28, European Audiovisual Observatory. Edição: OberCom. 
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O gráfico de quatro quadrantes na página anterior exemplifica bem, de forma mais elaborada, os 
diferentes modelos de consumo dos países europeus para os modelos de consumo SVoD. No eixo X 

observa-se a penetração de SVoD por cada 100 agregados domésticos, e no eixo Y a penetração da 
TV por subscrição, também por cada 100 agregados domésticos.  

No quadrante inferior esquerdo, países como Grécia, R. Checa e Chipre constituem o grupo de países 
com menor penetração dos dois tipos de serviços. No entanto, neste quadrante surgem também casos 

como Espanha e Itália, já com níveis de penetração de SVoD mais elevados. Nesses casos, é possível 
imaginar um futuro em que as operadoras de TV desempenharão o papel de meros fornecedores de 
internet, com um domínio acrescido do SVoD. Veja-se que a menor taxa de penetração de TV por 

subscrição pode estar relacionada com a existência de ofertas de televisão digital terrestre mais 
competitivas, com mais canais e conteúdos, pelo que o incentivo para os consumidores aderirem a 

ofertas pagas é menor. 

A maior parte dos países, Portugal incluído, reúnem-se no quadrante superior esquerdo, sendo estes 
mercados com elevada penetração de TV por subscrição e menor preponderância do SVoD. Ainda 

assim, mercados como Áustria, Irlanda, Luxemburgo, Bélgica ou França permitem antever um cenário 
de futuro onde as operadoras de TV paga funcionam não só como fornecedores de Internet e também 

como agregadoras de conteúdos, havendo uma transição sustentada e mais equilibrada entre os dois 
modelos. No quadrante superior direito encontram-se países como Dinamarca, Suécia e Finlândia, onde 

a elevada penetração de SVoD coincide com uma maior adesão a televisão paga. Estes mercados, com 
consumidores com maior poder de compra, representam um quadro de consumo muito diverso, em 
que o consumidor pode e opta por ter acesso ao maior tipo de conteúdos. No caso do Reino Unido, 

que surge aqui na parte inferior deste quadrante, pode-se antever um futuro em que o cord-cutting, 
ou seja, o abandono da televisão para consumo de conteúdos exclusivamente via Internet é possível. 

Servem estes dados para evidenciar um aspeto importante desta discussão. Ao referir-nos à União 
Europeia como um mercado único encontramos um conjunto de países com práticas distintas, de 

consumo e distribuição, pelo que o quadro regulatório comunitário deve ter em conta estas 
discrepâncias estruturais que se relacionam com características culturais, tecnológicas, sociais e 
económicas. 

Pensando sobre esta questão da geografia, e sobre o papel que plataformas como a Netflix têm, pela 
sua relevância económica e ascendente sobre o mercado do SVoD, veja-se que a produção europeia 

ainda desempenha um papel diminuto no quadro geral da produção global da plataforma. Em 2019, 
19,8% dos conteúdos originais Netflix tinham origem na Europa (267 em 1080 conteúdos produzidos 

a nível global).  

É de salientar que à medida que a quantidade de conteúdos originais vem crescendo, a produção de 
origem europeia vem ganhando lentamente relevância, algo que é fundamental não só para as 

plataformas, do ponto de vista da sua viabilidade, mas também para os consumidores e para a 
manutenção da diferença cultural com os conteúdos.  
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Figura 8. Conteúdos originais Netflix por geografia de produção, 2015 a 2019 
Fonte: Trends in the VOD market in EU28, European Audiovisual Observatory. Edição: OberCom. 
 

Em termos globais, é de salientar que o investimento da Netflix em conteúdos tem vindo a aumentar 

consistentemente, uma média de 30% ao ano, tendo atingido em 2020 15,4 mil milhões de euros 
(convertidos do valor original em dólares, à taxa de 0,89 dólares por euro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Investimento em conteúdos Netflix (Mil Milhões de €), 2015 a 2020 
Fonte: Trends in the VOD market in EU28, European Audiovisual Observatory. Edição: OberCom. 
 

Em termos agregados, e para terminar a análise dos dados do European Audiovisual Observatory, esta 
fonte indica-nos que, em 2020 existiriam em Portugal 1 milhão e 473 mil subscritores de serviços SVoD, 
dos quais 47% subscreveriam Netflix (692 310), 21% a Apple TV (309 330) e 13% a Amazon Prime 

(191 490), detendo estas três plataformas cerca de 81% dos subscritores totais (1 193 130). No caso 
desta fonte é de salientar a omissão da plataforma HBO que é, de acordo com a Marktest, a segunda 
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plataforma mais subscrita pelos portugueses (ver subsecção seguinte, Marktest - Barómetro de 
telecomunicações). 

2020 

Total de subscritores 
SVoD 1 473 000 

Netflix 

692 310 (47%) 

81% do total de subscritores Apple TV 

309 330 (21%) 

Amazon Prime  

191 490 (13%) 

2021 (Apenas Netflix) 

Q1 Q2 Q3 (est.) Q4 (est.) 

692 310 subscritores 694 248 subscritores 705 865 subscritores 717 675 subscritores 

€21 287 855 receita €21 532 127 receita €21 892 403 receita € 25 104 277 receita 

 

Tabela 2. Valores para a dimensão da plataforma Netflix em Portugal em subscritores e 
receitas, 2020 e 2021 
Fonte: Trends in the VOD market in EU28, European Audiovisual Observatory. Edição: OberCom. 
 

Falando do peso da plataforma Netflix em Portugal, as estimativas para 2021, da mesma fonte, 

apontam para 717 675 subscritores estimados no último trimestre, sendo que a receita da Netflix no 
nosso país ascenderia, segundo o EAO, aos €25 104 277 (convertidos do valor original em dólares, à 

taxa de 0,89 dólares por euro). O EAO refere que os dados relativos ao primeiro e segundo trimestre 
de 2021 são reais, de 692 310 e 694 248 subscritores, respetivamente, com receitas, também 
respetivas, de €21 287 855 e de €21 532 127. 

Estes dados serão utilizados, no final deste capítulo, a par dos dados das outras duas fontes, para a 
construção de estimativas OberCom sobre uma eventual taxa Netflix e o montante a receber para o 

Estado Português e para o mercado audiovisual nacional com a sua cobrança. 

Como se pode observar pela Tabela 3, na página seguinte, que considera vários países europeus, as 
estimativas do EAO para o 4º trimestre de 2021 em termos de subscritores e receitas Netflix resultam 

num valor de subscrição trimestral, por subscritor, de €34,98 e num valor mensal, de €8,75 (em 
Portugal a Netflix oferece três opções de subscrição, respetivamente:  €7,99, €11,99 e €15,99), pelo 

que esse valor se situa entre a oferta base, individual, e a oferta familiar mais básica. Salienta-se, 
assim, que, embora a Netflix ofereça preços diferentes de país para país, as estimativas do EAO não 

tomam em conta essa realidade e estandardizam os valores numa média comum para todos. 
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Nº Subscritores (Q4 2021 - Estimativa) Receitas (€) (Q4 2021 - 
Estimativa) 

Valor subscrição 
trimestral (€) 

Valor 
subscrição 
mensal (€) 

Portugal 717 675 25 104 277 34,98 8,75 
Espanha 4 937 053 172 698 106 34,98 8,74 
França 8 650 354 302 589 379 34,98 8,74 
Austria 961 399 33 629 745 34,98 8,75 
Bélgica 1 699 092 59 434 234 34,98 8,74 

R. Checa 472 210 16 517 890 34,98 8,74 
Dinamarca 951 883 33 296 863 34,98 8,74 

Estónia 54 382 1 902 284 34,98 8,75 
Finlândia 762 385 26 668 240 34,98 8,75 
Alemanha 11 057 366 386 786 668 34,98 8,75 

Grécia 535 372 18 727 310 34,98 8,74 
Irlanda 547 469 19 150 483 34,98 8,75 
Itália 3 812 839 133 373 113 34,98 8,75 

Holanda 2 850 756 99 719 435 34,98 8,74 
Noruega 2 034 578 71 169 522 34,98 8,74 

Reino Unido 13 182 309 461 117 172 34,98 8,75 
 

Tabela 3. Cálculo de valores trimestrais e mensais de subscrição Netflix com base em 
estimativas de subscritores e receitas European Audiovisual Observatory, 2021, Q4 
Fonte: Trends in the VOD market in EU28, European Audiovisual Observatory. Edição: OberCom. 
 

Os valores revelados pelo cálculo OberCom para o valor de subscrição mensal revelam uma tendência 

média, igual para todos os países europeus,  o que permite concluir que para o cálculo do valor do 
subscritor médio se utiliza o pressuposto de uma média obtida entre a subscrição individual (€7,99) e 

a subscrição familiar básica (€11,99), sendo a subscrição premium (€15,99) preterida em função das 
duas anteriores. Portanto, os dados existentes não permitem apurar com fidelidade o valor médio da 

subscrição do cliente Netflix português, mas apenas uma aproximação média. 

 

Marktest - Barómetro de telecomunicações 

 

Os dados Marktest - Barómetro de telecomunicações analisados nesta sub-secção, são escassos por 
comparação com os dados do European Audiovisual Observatory, analisados anteriormente. Tal deve-

se ao facto de não termos acesso ao conjunto de dados na sua totalidade, e de nos estarmos a basear 
num artigo publicado pela própria Marktest no seu site em Abril de 2020.105 

 

 
105 Cf. Marktest – Barómetro de Telecomunicações. Mais de 2 milhões subscrevem serviços de streaming.28 de Abril de 2020 

https://www.marktest.com/wap/a/n/id~262d.aspx
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Figura 10. Evolução de subscritores streaming, Fevereiro a Abril de 2020 
Fonte: Marktest 
 

Nesse artigo, a Marktest revela que, de acordo com a sua ferramenta Barómetro das Telecomunicações, 

houve entre Fevereiro e Abril de 2020 um aumento de 814 000 subscritores de serviços de streaming 
em Portugal, um número de grandeza notável. É de salientar que nos estamos a reportar ao período 
do primeiro confinamento em virtude da pandemia da Covid-19, altura em que muitos portugueses 

alteraram os seus padrões de consumo de media. A nível mundial, o artigo refere que a Netflix por si 
só terá aumentado em 15 milhões o seu número de subscritores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 11. Subscritores de Netflix e HBO, Fevereiro a Abril de 2020 
Fonte: Marktest 
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Se em Fevereiro de 2020 haveria cerca de 1 500 000 portugueses a subscrever a plataforma Netflix, 
em Abril esse número ascenderia a cerca de 2 250 000. Relativamente à plataforma HBO, de acordo 

com a empresa de estudos de mercado a segunda mais utilizada em Portugal, em Fevereiro registam-
se cerca de 200 000 subscritores e em Abril cerca de 250 000. No caso da Netflix, o aumento é de 50% 

e no da HBO de cerca de 25%. 

Por comparação com os dados do European Audiovisual Observatory, estes dados distinguem-se em 

dois aspetos-chave: pela sua grandeza e pelo facto de o EAO não fornecer dados relativos à plataforma 
HBO. Em todo o caso, essas discrepâncias serão analisadas na subsecção final deste capítulo, em 
conjunto com os dados Comparitech analisados de seguida. 

 

Comparitech 

 

Observando a terceira e última fonte de dados, a tabela apresentada dá-nos uma visão geral da 
popularidade da Netflix em alguns países da UE, nomeadamente os Países Baixos, a Bélgica, a Suécia, 
Portugal, a República Checa e a Grécia. Encontramos representados na tabela o número de subscritores 

da Netflix, a proporcionalidade da população que subscreve ao serviço, e ainda as receitas esperadas 
nos diferentes países.  

 

País População (Dados 
de 2020) 

Estimativa de # 
de Subscritores 
(4º Trimestre de 

2021) 

Taxa de 
penetração 

Total de 
Receitas 

Estimado no 
Final de 2021 

(€) 

     

Países Baixos 17 134 872 2 850 000 15,81 88 750 800 
Bélgica 11 589 623 1 700 000 14,22 52 892 700 
Suécia 10 099 265 1 780 000 16,59 49 213 173 
Portugal 10 196 709 717 680 6,74 19 881 710 
R. Checa 10 708 981 472 210 4,27 13 085 492 
Grécia 10 423 054 535 370 4,83 14 836 033 

 

Tabela 4. Estimativas Comparitech para subscritores e receitas Netflix, 2021. 
Fonte: Comparitech. Edição: OberCom. 
 

Esta é uma atualização da tabela apresentada no relatório do OberCom de 2020, e tal como destacado 
nesse relatório, é importante referir que os dados apresentados consistem em estimativas por parte da 
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empresa Comparitech106. A utilização deste tipo de dados provem do facto das empresas de streaming 
audiovisual, como a Netflix, não terem por hábito revelar esta informação para o público, especialmente 

a nível internacional. Também é importante referir que esta tabela contém estimativas para o 4º 
trimestre de 2021, sendo, deste modo, baseada em previsões. 

Começando por analisar a tabela, é possível destacar a presença de 2 grupos que apresentam um 
conjunto de valores mais semelhantes entre si. O primeiro grupo, que engloba os Países- Baixos, a 

Suécia e a Bélgica, apresenta números mais elevados, sendo possível observar uma percentagem de 
população que subscreve a Netflix de: 15, 81%; 16,59%; e 14,22 %, respetivamente. O segundo 
grupo, que engloba Portugal, a República Checa e a Grécia, apresenta valores mais diminutos, sendo 

possível observar uma percentagem da população que subscreve o serviço de: 6,74%; 4,27%; e 
4,83%, respetivamente. No entanto, é interessante notar, que embora o segundo grupo (Portugal, 

República Checa e Grécia) apresente valores mais baixos, todos os seus membros exibem um aumento 
de subscritores em relação a 2019. Em contraste, nos países do primeiro grupo (Países- Baixos, Bélgica, 
Suécia), apenas a Bélgica apresenta um aumento de subscritores, visto que ambos a Suécia e os Países 

Baixos demonstram uma redução da presença da Netflix no seu país. 

O aumento de subscritores na Grécia, Portugal, e República Checa evidencia um período de maior 

crescimento da Netflix, em que cada vez mais pessoas consideram viável aderir a estes serviços. Na 
Bélgica, também, é possível observarmos um crescimento ainda mais acentuado, atingindo os 14, 22% 

da população como subscritores da Netflix. Este valor é especialmente interessante em contraste com 
os 8,7% apresentados em 2019. Quanto à Suécia e aos Países Baixos, a redução, embora ligeira, do 
número de subscritores, pode estar relacionada com um período de estabilidade e maturidade do 

mercado, que diverge do crescimento acentuado observado nos restantes países. 

A tabela exposta reflete a presença da Netflix nos países europeus destacados. Apesar de um pequeno 

decréscimo na Suécia e nos Países- Baixos, a realidade é que parece existir uma estabilidade da Netflix 
no ambiente audiovisual de todos os países apresentados.  

 

A contribuição dos SVod - um exercício com base na taxação e obrigação 
de investimento financeiro 

 

Nesta subsecção realizamos um exercício estimativo sobre as contribuições a pagar pelas plataformas 

de streaming e tendo por base a Diretiva (UE) 2018/1808 do Parlamento e Conselho Europeu, de 14 
de Novembro de 2018107 (submetida pelo Governo a 29 de Junho e admitida a 1 de Julho de 2020 na 

 
106 Os dados apresentados na tabela podem ser encontrados em: https://www.comparitech.com/tv-streaming/netflix-
subscribers/ 

107 Diretiva (EU) 2018/1808 de 14 de Novembro de 2018. 

https://www.comparitech.com/tv-streaming/netflix-subscribers/
https://www.comparitech.com/tv-streaming/netflix-subscribers/
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj
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Assembleia da República, entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2022). Esta diretiva estabelece, entre 
outras coisas (ver secção seguinte) o pagamento de uma taxa anual de 1% sobre os proveitos 

relevantes para as plataformas de streaming e caso seja impossível determinar esses proveitos 
relevantes, a lei determina o pagamento de uma taxa no valor de €1 milhão de euros. 

Como observado anteriormente, existem várias fontes com diferentes dados estimados para o número 
de subscritores das plataformas de streaming e, também, para a receita bruta desses operadores. 

Dessa forma, este exercício é puramente estimativo e visa dar um intervalo de grandeza para a possível 
contribuição das plataformas, na medida em que carecem de números concretos para satisfazer as 
exigências metodológicas. A tabela abaixo sintetiza os valores explorados nas três subsecções 

anteriores deste capítulo, divididas por fonte. 

 

Taxa - 1% da receita sobre os proveitos relevantes em Portugal. (Base=Receita bruta) 
European Audiovisual Observatory 

2021 (dados referentes apenas Netflix) Receitas Valor a receber por 
aplicação taxa PT 

Q1 €21 287 855 €212 878 

Q2 €21 532 127 €215 321 

Q3 (Est.) €21 892 403 €218 924 

Q4 (Est.) €25 104 277 €251 042 

Comparitech 

2021   
Netflix €19 881 710 €198 817 

 

Tabela 5. Estimativas para contribuições de plataformas SVoD, 2020 e 2021, Portugal 
Fonte: Trends in the VOD market in EU28, European Audiovisual Observatory, Marktest, Comparitech. Edição: OberCom. 
 

Como referido nos capítulos anteriores e visível na tabela em análise, as duas fontes (European 
Audiovisual Observatory e Comparitech) fornecem informação diferente e com diferentes níveis de 

detalhe. 

Das três fontes analisadas, o European Audiovisual Observatory e a Comparitech fornecem valores para 

receita bruta estimada, sendo que a Marktest apenas nos dá indicações do número de subscritores. 
Observando a determinação da Diretiva (EU) 2018/1808, a Netflix ficaria obrigada a pagar, em 2021, 

um valor de €251 042, de acordo com o European Audiovisual Observatory, ou €198 817 de acordo 
com a fonte Comparitech. 

Quer isto dizer que, de acordo com os valores estimados e caso estas receitas brutas fornecidas pelas 

duas fontes sejam correctas, o valor obtido pela taxação da plataforma Netflix com base em valores 
declarados ficaria abaixo do €1 Milhão exigido por lei caso não fosse possível determinar as receitas da 

plataforma. Para esse valor de €1 Milhão ser atingido em sede de taxa sobre receitas, a Netflix teria de 
ter, em Portugal, receitas de €100 000 306. 
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Há, aqui, diversos aspetos a considerar. Ainda que o valor da taxa com base em proveitos seja inferior, 
no caso das duas fontes, ao valor mínimo de €1 milhão, a Netflix pode considerar que no quadro da 

sua estratégia de mercado pode ser mais proveitoso não declarar os seus proveitos relevantes nos 
mercados nacionais e proceder ao pagamento da taxa como definido por lei. Seja por razões 

concorrenciais ou por motivos estratégicos, pode ser do interesse das grandes plataformas a não 
declaração de resultados operativos. 

Tendo presente o atrás exposto, vale a pena relembrar que este é um processo em construção e que 
o que importa reter é que os valores globais de receita aqui utilizados são apurados pelas fontes aqui 
recolhidas. Consequentemente, os valores globais de receitas sugeridos pela Comparitech e EAO podem 

ou não corresponder à realidade, dependendo das empresas de streaming a apresentação do seu real 
valor. 
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Estruturas e financiamento do audiovisual na EU: as diretivas 
de 2010 e 2018 e o contexto atual 

 

termo audiovisual refere-se essencialmente a todos os meios de comunicação, com exceção 

da imprensa, ou seja: cinema, televisão, rádio, vídeo e os serviços de VoD apresentam-se 
como sectores da indústria audiovisual. 

Nomeadamente na União Europeia, âmbito dentro do qual esta investigação se foca, as instituições 

tendem a englobar o cinema (obras cinematográficas, como filmes) e o audiovisual (obras audiovisuais, 
como programas de TV, publicidade). No que diz respeito ao financiamento a filmes e obras audiovisuais 

europeias, este ocorre normalmente através de investimento do sector privado, financiamento público 
e, como complemento ao apoio do Estado, de obrigações de investimento financeiro impostas aos 

fornecedores de TV e, já em alguns casos, de serviços de VoD108. As instituições que gerem os fundos 
cinematográficos e audiovisuais são públicas, independentes ou vinculadas a um departamento 
governamental (geralmente um Ministério ou um equivalente regional ou local), visando promover a 

produção, distribuição, exibição e promoção de filmes e conteúdos audiovisuais. Portugal, por exemplo, 
tem o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), que, entre outras valências, gere a atribuição dos 

apoios financeiros com periodicidade anual através de concurso público. 

Como se disse, para o financiamento do audiovisual as emissoras e os outros serviços ligados ao 

mercado do audiovisual têm certas obrigações de investimento financeiro, taxas ou, também, 
obrigações de quotas para promover determinado tipo de filmes, dando assim o seu contributo para o 
sector audiovisual em geral. A isto, como se verá adiante, também novos serviços de VoD (e.g., Netflix), 

terão, nos próximos anos, de contribuir cada vez mais para o cinema e para o audiovisual – 
acompanhando, assim, os apoios financeiros mais tradicionais. 

 

A diretiva de 2010 

 

Estes princípios de promoção cultural e também financeira do sector europeu, no geral, e dos sectores 

de cada Estado-membro, em particular, foram em grande parte estabelecidos com a Diretiva 
2010/13/EU, de 2010, que visou criar e assegurar o correto funcionamento de um mercado único dos 

serviços de comunicação social audiovisual, bem como contribuir para a promoção da diversidade 
cultural e assegurar, igualmente, um adequado nível de proteção dos consumidores e das crianças. 

 
108 “Mapping of national rules for the promotion of European works in Europe”, European Audiovisual Observatory, 2019. 

O 
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Esta diretiva surgiu com o intuito de estabelecer um quadro jurídico que definisse os princípios 
fundamentais para um cenário de media audiovisual seguro, pluralista e aberto na Europa. 

Deste modo, as configurações legais de cada Estado-membro foram ao encontro do que aí fora 
estabelecido, sendo que cada país – com as suas condições e conjunturas particulares – possui um 

quadro legal concreto, como já foi referido anteriormente.  

 

A diretiva de 2018 

 

Como disposto na Lei nº74/2020, de 19 de Novembro de 2021109, foi transposta para a ordem jurídica 
nacional a Diretiva (UE) 2018/1808 do Parlamento e Conselho Europeu, de 14 de Novembro de 2018110. 

Esta lei, submetida pelo Governo a 29 de Junho e admitida a 1 de Julho de 2020 na Assembleia da 
República, entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2022. 

Esta lei regulamenta, em todos os Estados-membros da União Europeia, a designada “oferta de serviços 
de comunicação social audiovisual” que inclui canais de televisão por subscrição, plataformas de partilha 
de vídeos (tais como Youtube) e SVoD como Netflix, HBO, Disney+ e Amazon. O documento estabelece 

que as plataformas referidas ficam sujeitas ao pagamento de uma taxa anual correspondente a 1% do 
montante dos proveitos relevantes desses operadores”111 Os valores obtidos com a cobrança desta 

nova taxa revertem para as receitas próprias do ICA - Instituto do Cinema e Audiovisual, assumindo-
se, em caso de impossibilidade de determinar os proveitos relevantes, que a taxa atinja um valor anual 

de um milhão de euros. 

Fica também estabelecida a obrigação de investimento em cinema e audiovisual em Portugal, à 
semelhança do que acontece com outros operadores. Na definição desta obrigação, prevalece a total 

liberdade de escolha e, caso não seja possível apurar os proveitos relevantes dos operadores, o valor 
anual de investimento é fixado em 4 milhões de euros. 

Destas obrigações de investimento estão isentos os operadores que tiverem proveitos anuais no 
mercado nacional inferiores a 200 mil euros ou que representem menos de 1% do respetivo segmento 
de mercado. Esta diretiva estabelece igualmente que os catálogos de filmes e séries dos operadores 

de serviços audiovisuais a pedido devem conter uma quota mínima de 30% de obras europeias, das 
quais pelo menos metade devem ser obras criativas de produção independente europeia originalmente 

produzidas em língua portuguesa, e produzidas há menos de cinco anos. 

A atual taxa de exibição, de 4% sobre transmissão de publicidade em canais de televisão, e cuja 

cobrança reverte também para o ICA, passa a contemplar também os serviços de plataformas de 

 
109 Diário da República, Lei nº74/2020 de 19 de Novembro. 
110 Diretiva (EU) 2018/1808 de 14 de Novembro de 2018. 
111 “Aprovada proposta de lei sobre audiovisual com taxa para plataformas”, Público / Ípsilon 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c6379395953565a4d5a5763765247396a6457316c626e52766330466a64476c32615752685a47565159584a735957316c626e52686369396c5a474e69596a566c4f5330775954426c4c545269597a4d744f574d774e6930324d7a67774d6d59774e6d557a4d5759756347526d&fich=edcbb5e9-0a0e-4bc3-9c06-63802f06e31f.pdf&Inline=true
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj
https://www.publico.pt/2020/10/23/culturaipsilon/noticia/aprovada-proposta-lei-audiovisual-taxa-plataformas-1936512


 52 

partilha de vídeos tais como o Youtube, mantendo-se a sua aplicação a serviços de televisão por 
subscrição fornecidos por operadoras como MEO, NOS ou Vodafone. 

Em complemento, é de referir que esta diretiva, agora transposta para o quadro legal português, 
enquadra também mecanismos mais abrangentes de proteção dos consumidores, em particular 

menores de idade, de garantia do acesso das pessoas com deficiência e necessidades especiais a 
serviços de televisão e a prevenção do discurso de ódio e o incitamento à violência e terrorismo. 
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