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EXPOSI~AO SOBRE OS SERVI~OSDE PROGRAMAS TELEVISIVOS DESTINADOS AO MERCADO

PORTUGUES E SUAS IMPLlCA~OES NO ECOSSISTEMA MEDIATICO

A Plataforma tem conhecimento que os seus associados apresentaram em tempo

oportuno, desde 2012, diversos pedidos junto da Entidade Reguladora para a Comunica<;ao

Social (ERC), com 0 proposito de sensibilizar essa entidade para a existencia de

determinados servi<;os de programas televisivos destinados ao publico portugues, com

locu<;aoem lingua portuguesa e publicidade dirigida e angariada no mercado nacional mas

que nao estao registados na ERC,furtando-se assim a jurisdi<;ao do Estado Portugues e, por
esse motivo, ao conjunto de obriga<;5es legais que os demais operadores televisivos

nacionais estao vinculados a cumprir. A presente data, a PMP e os seus associados

desconhecem quais as iniciativas desenvolvidas e os resultados alcan<;ados pela ERCna

resolu<;aodesta situa<;ao.

De acordo com a informa<;ao disponivel na base de dados MAVISE, desenvolvida pelo

Observatorio Europeu do Audiovisual e que sintetizamos na Tabela 1, constata-se a

existencia de uma multiplicidade de servi<;os de programas televisivos de operadores

internacionais, como sejam a Sony, Walt Disney, 21st Century Fox e a Globo, com locu<;ao

em lingua portuguesa e que sao produzidos tendo Portugal como 0 pais destinat,hio das



A situac;ao descrita assume uma relevancia acrescida se atentarmos no indice de

penetrac;ao da televisao por subscric;ao em Portugal. De acordo com a informac;ao

estatistica da ANACOM, existem cerca de 3,5 milh5es de assinantes do servic;o de TV por

subscric;ao, estimando-se que a penetrac;ao do servic;otendo por base 0 numero de familias

c1assicasseja de 85,5 assinantes por cada 100 familias c1assicas.Ou seja, a penetrac;ao da

televisao por subscric;ao atinge cerca de 85% dos lares.

Em face destes valores, e tendo presente que alguns dos servic;os de programas

internacionais referidos (Tabela 1), ja atingiram no seu conjunto um valor medio proximo

dos 10% de share de audiencia no universe da oferta tematica televisiva em Portugal,

afigura-se-nos essencial uma intervenc;ao das autoridades publicas competentes no sentido

de corrigir a atual situac;ao de assimetria regulatoria, em que determinados servic;os de

programas captam uma parte das receitas publicitarias no nosso mercado nacional e nao

estao sujeitos as obrigac;5es legais, regulatorias e fiscais a que os demais operadores

televisivos licenciados e autorizados em Portugal se encontram vinculados.

Mais se refira, que os servic;os de programas televisivos transnacionais identificados

na Tabela 1, destinados ao mercado audiovisual portugues, pela circunstancia de nao

estarem formalmente registados na ERCe assim sujeitos a jurisdiC;ao do Estado Portugues,

nao efetuam qualquer tipo de pagamento as entidades de gestao coletiva do direito de

autor e dos direitos conexos sedeadas em Portugal, nao prestam 0 seu contributo para 0

fomento e desenvolvimento da arte cinematografica e do setor audiovisual nacional, e nao

estao sujeitos aos Iimites quantitativos e qualitativos de inserc;aode publicidade comercial,

ao contrario do que sucede com os associados da PMP.

Pelo exposto, e perante a aparente inoperancia da regulac;ao neste dominio, a PMP

entende existirem fortes raz5es para uma intervenc;ao nesta materia, no senti do de se

encontrar uma soluc;ao que corrija a assimetria que existe em desfavor dos operadores

televisivos licenciados e registados em Portugal.



Servi~o de Programas Operador Televisivo Grupo Inicio Genero Pais do Paises Lingua
estabelecimento destinatarios

AXN Black SPTINETWORKS IBERIAS.L. *Sony 2011 Ficl;ao Espanha Portugal Portugues

AXN Black HD SPTINETWORKS IBERIAS.L. *Sony 2011 Ficl;ao (simulcast em HD) Espanha Portugal Portugues

AXN Portugal SPTINETWORKS IBERIAS.L. *Sony n.d. Ficl;ao Espanha Portugal Portugues

AXN Portugal HD SPTI NETWORKS IBERIAS.L. *Sony 2011 Ficl;ao (simulcast em HD) Espanha Portugal Portugues

AXN White SPTI NETWORKS IBERIAS.L. *Sony n.d. Ficl;ao Espanha Portugal Portugues

AXN White HD SPTINETWORKS IBERIAS.L. *Sony n.d. Ficl;ao (simulcast em HD) Espanha Portugal Portugues

Disney Channel Portugal WALT DISNEYCOMPANY Walt Disney Inc. 2001 Infanto-juvenil Portugal Portugal Portugues
LIMITED (THE)

Fox Crime Portugal FICPORTUGAL, LDA 21st Century Fox 2011 Ficl;ao Portugal Portugal Portugues

FOXHD (Portugal) FICPORTUGAL, LDA 21st Century Fox 2009 Ficl;ao (simulcast em HD) Portugal Portugal Portugues

Fox Life Portugal FICPORTUGAL, LDA 21st Century Fox 2011 Lifestyle Portugal Portugal Portugues

Fox Movies (Portugal) FICPORTUGAL, LDA 21st Century Fox n.d. Filmes Portugal Portugal Portugues

Fox Movies HD (Portugal) FICPORTUGAL, LDA 21st Century Fox 2010 Filmes (simulcast em HD) Portugal Portugal Portugues

Fox Portugal FICPORTUGAL, LDA 21st Century Fox 2011 Ficl;ao Portugal Portugal Portugues

FOXCRIME HD FICPORTUGAL, LDA 21st Century Fox 2010 Ficl;ao (simulcast em HD) Portugal Portugal Portugues

FOXlife FOX INTERNATIONAL 21st Century Fox 2005 Ficl;ao Italia Portugal Portugues
CHANNELS ITALYSARL

FOXlife HD FICPORTUGAL, LDA 21st Century Fox 2009 Ficl;ao (simulcast em HD) Portugal Portugal Portugues

FX Portugal FICPORTUGAL, LDA 21st Century Fox 2011 Ficl;ao Portugal Portugal Portugues

Globo Premium Portugal GLOBO EUROPA - S.G.P.S., LDA. Globo n.d. Generalista Brasil Portugal Portugues

Fonte: MAVISE http://mavise.obs.coe.intf. acedido a 26 de janeiro de 2016
Legenda:
* SONY PICTURESTELEVISION INTERNATIONAL NETWORKS,SONYCORPORATION
n.d. : informal;ao nao disponfvel

http://mavise.obs.coe.intf.
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• Existe evidencia circunstanciada (a PMP possui estudos neste
dominie) de que um numero de canais por cabo disponibilizados em
Portugal por entidades sediadas noutros Estados, inclusive fora da
Uniao Europeia, que sac dirigidos, no todo ou na sua parte principal,
especificamente ao mercado portugues (no idioma, programac;ao e
publicidade).

• A PMP defende que tais canais devem estar sujeitos a jurisdic;ao
portuguesa e a decorrente supervisao das entidades reguladoras
nacionais. A directiva europeia DSCSApreve mecanismos de
cooperac;ao entre Estados-membros para situac;6es deste tipo.

• A submissao, total ou parcial, a jurisdic;ao portuguesa alargaria a
esses canais 0 quadro de obrigac;6es de indole cultural (previstos na
LTVSAP)- designadamente a inclusao de programac;ao de origem
portuguesa e europeia - que actualmente impende sobre os meios
nacionais, contribuindo para um ambiente concorrencial equilibrado e
justo.
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• A taxa de IVA aplicavel a venda de exemplares de imprensa em papel
e a reduzida, 0 que sempre foi considerado intocavel, enquanto nos
digitais e plena. Nada justifica esta discrepancia. Mantendo-se inalteraveis
as raz5es para a discriminac;:ao positiva dos produtos editoriais, a PMP
prop5e 0 alinhamento, a taxa reduzida, dos dois meios.

• A acelerada convergencia entre as telecomunicac;:6es, as plataformas
digitais e os produtores de conteudos tem conduzido, num numero
crescente de pafses, a uma convergencia regulat6ria entre os sectores dos
Media e das Comunicac;:5es,com vantagens ao nfvel da aproximac;:ao
econ6mica aos temas relevantes. Eo que se verifica, desde sempre, nos
Estados Unidos (FCC)e, mais recentemente, no Reino Unido (Ofcom).

• A convergencia regulat6ria permitiria partilhar recursos e optimizar
meios de analise e escrutfnio, desde que devidamente enquadrada por
uma moldura organica adequada as exigencias constitucionais e a
especialidade das materias.


