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“No geral, estou satisfeito 
com o serviço da Vodafone, 
mas 90% dos canais não 
me interessam. Preferia 

escolher e pagar um preço mais reduzido”, 
esclarece Sérgio Silva, engenheiro 
informático que vive em Lisboa.

Diana Abreu, do Funchal mas a 
morar também na capital, preferia 
igualmente uma oferta mais adequada 
às suas preferências de cinema, cultura e 
economia. Subscritora do serviço da MEO 
enquanto vivia na Madeira, a realizadora 
e editora de televisão queixa-se de 
problemas com a box, que bloqueava e 
não lhe permitia o acesso a várias funções.

Ricardo Fernandes, programador 
informático, pensa que os operadores 
disponibilizam canais sem interesse. 
Foi cliente da Nowo durante uns bons 
cinco anos quando vivia na Nazaré, e 
assistia sobretudo 10 a 15 canais, dos 71 
disponíveis. Diz que a proposta da Nowo 
era mais do que suficiente para as suas 
exigências — interessava-lhe sobretudo o 
preço. E, ao mudar-se para a Amadora, 
lamenta não poder manter o operador, 
sem cobertura por essas bandas.

Sentimos a mesma dificuldade ao 
planearmos o nosso estudo: em que ponto 
do País poderíamos subscrever os quatro 
operadores de televisão em simultâneo? 
Acabámos por arrendar uma vivenda na 
zona de Aveiro. As vertentes analisadas 
refletem o estudo do regulador (Anacom) 
sobre as opções que os consumidores 
mais utilizam, e outras relevantes, como o 
zapping, a ergonomia do telecomando, a 
recomendação de conteúdos, a gestão da 
privacidade e o consumo. Os resultados 
figuram no quadro comparativo.

A TELEVISÃO  
COM MAIS “FIBRA” 
Avaliámos a experiência de utilização 
do serviço dos quatro operadores,  
e a qualidade é aceitável a boa. Mas  
o consumo é excessivo e as opções  
de privacidade são insuficientes
Texto Inês Lourinho

EM DESTAQUE
 Teste à utilização  

dos quatro operadores
 Testemunhos  

de utilizadores

Dália Ferreira, 39 anos, esperou 6 

meses pela devolução de dinheiroO MELHOR 

Sérgio Silva, 39 anos, está satisfeito 

com o serviço da Vodafone, o Melhor do Teste
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Dália Ferreira, 39 anos, esperou 6 

meses pela devolução de dinheiroO MAIS BARATO 

Ricardo Fernandes, 37 anos, lamenta não poder  

manter a Nowo ao mudar-se da Nazaré para a Amadora
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Funções básicas asseguradas
Durante um mês, uma insuspeita 
vivenda, com os seus cortinados 
bordados e naperons, fez-se laboratório 
da PROTESTE. Técnicos e um painel de 
utilizadores analisaram os quatro serviços, 
a que somámos os testemunhos já 
recolhidos junto dos consumidores.

No laboratório-vivenda, começaram 
por ser avaliadas as gravações automáticas, 
uma das funcionalidades mais populares 
entre os portugueses. Não por acaso, 
Rui Gonçalves, técnico superior da 
Universidade do Porto, que também 
colaborou com o estudo e diz não ter 
tempo para seguir emissões de televisão, 
opta pelas gravações automáticas.

Quantos dias posso recuar? Qual a 
facilidade a localizar um conteúdo? Quais 
as opções? A descrição é detalhada? Posso 
retomar conteúdos? Estas foram algumas 
questões a que procurámos responder. 
E os serviços da MEO e da Nowo foram os 
que mais agradaram. Em ambos os casos,  
é simples localizar conteúdos, devido à boa 
organização dos menus e às descrições.

O guia eletrónico de programas (EPG), 
grelha com a programação dos canais 
por ordem cronológica, é também muito 
usado pelos portugueses. Estrutura 
e navegação, opções de busca de 
conteúdos, possibilidade de preview 
(PIP), entre outros aspetos, foram 
alvo de análise. E o laboratório deu 
o seu veredicto: a MEO perde para a 
concorrência. Embora a pesquisa seja 
simples e a descrição de conteúdos 
detalhada, peca, por exemplo, ao não 
permitir pesquisas por categoria de 
conteúdos e ao limitar a consulta dos já 
emitidos às últimas 8 horas. O acesso aos 

conteúdos da semana anterior, possível 
nos restantes também via EPG, faz-se aqui 
pelo menu das gravações automáticas.

Já no agendamento de gravações de 
episódios ou séries, todos cumprem, mas 
a MEO e a Vodafone destacam-se. Ambas 
preveem um botão no telecomando 
para iniciar a gravação de um conteúdo 
a decorrer, sem obrigar a passar pelos 
menus. E também dão a possibilidade 
de fazê-lo por meio do EPG. No caso 
da MEO, é ainda possível alterar o tempo 
de início e fim da gravação.

Pausar a emissão para atender o 
telefone ou outra urgência também não 
implica problemas. Todos os serviços 
o permitem, através de um botão no 
comando. A navegação é simples e faculta 
várias velocidades de reprodução.

Sei o que fazes
Após alguns dias de teste, averiguámos 
se os serviços faziam recomendações de 
conteúdos. Verificámos que todos seguem 
um duplo padrão de recomendações, 
baseadas nos conteúdos mais populares 
e no perfil de utilização individual. Mas, 
com a exceção da Nowo, nem sempre se 
percebe se o conteúdo é recomendado por 
ser popular ou por se adequar ao perfil.

A recomendação de conteúdos suscita 
ainda questões de privacidade. À luz da 
nova legislação europeia (RGPD), a recolha 
e o tratamento de dados pessoais, como 
os relativos ao consumo de televisão, que 
permitem a criação de perfis de utilização, 
só podem ser feitos após consentimento 
explícito do utilizador. Significa que 
deveria existir uma disposição específica 
nos contratos a autorizar a recolha e o 
processamento destes dados, distinta da 

autorização geral de utilização de dados 
para concretizar o contrato. A disposição 
autónoma deveria ser acompanhada 
da comunicação de que, a qualquer 
momento, o consumidor pode alterar a 
decisão. Visto que a revisão das opções 
de privacidade tem de ser simplificada, 
deveria ser possível modificá-las na box.

O VENCEDOR É…

MELHOR
DO TESTE

VODAFONE TV Net Voz
€ 48,40 (sem fidelização) + € 120 ativação
€ 33,40 (fidelização de 24 meses)

O mais rápido e cómodo no zapping. 
Guia eletrónico de programas e agendamento  
de gravações bem concebidos. Navegação  
e localização de conteúdos intuitivas. Gestão  
de canais permite comutar rapidamente entre 
favoritos e restantes. Segundo o nosso inquérito 
de março de 2018, é o serviço menos afetado  
por interrupções de sinal. Inclui menu de gestão 
de opções de privacidade. A melhorar: consumo 
em stand-by da box, comando e pesquisa  
nas gravações automáticas.

69 BOA 
QUALIDADE

Utilização 
de serviços  
de televisão 
(fibra ótica)

PREÇO (€) RESULTADOS

Q
UA

LI
DA

DE
 G

LO
BA

L 
%

Se
m

 fi
de

liz
aç

ão
  

(v
al

or
 m

en
sa

l +
 in

st
al

aç
ão

)  
(N

ov
em

br
o 

20
18

)

Fi
de

liz
aç

ão
 d

e 
24

 m
es

es
  

(N
ov

em
br

o 
20

18
)

G
ra

va
çõ

es
 a

ut
om

át
ic

as

G
ui

a 
el

et
ró

ni
co

 
de

 p
ro

gr
am

as

A
ge

nd
am

en
to

 
de

 g
ra

va
çõ

es

G
es

tã
o 

da
 lis

ta
 d

e 
ca

na
is

Za
pp

in
g

Te
le

co
m

an
do

O
fe

rt
a 

de
 c

an
ai

s

G
es

tã
o 

da
 p

riv
ac

id
ad

e

Co
ns

um
o

In
te

rr
up

çõ
es

 d
o 

si
na

l

F
VODAFONE TV Net Voz (145 
Canais, 100 Mbps, chamadas)

48,40 + 120 33,40 C B A B A C B B C B 69

MEO BY TV (150 canais, 
100 Mbps, sem chamadas)

38,99 + 100 33,99 A C A B C A B B D C 68

NOWO NET+TV+VOZ (90 
canais, 100 Mbps, chamadas) 40,49 + 150 24,99 A B B D D B C E C C 58

NOS 3 (UMA TV, 100 Mbps, 
chamadas)* 47,99 + 340 37,99 B B B D D B B B D C 57

* Tem configurações mais baratas  com o sistema IRIS, mais antigo (desde € 35,49 com Box HD) Média qualidadeBoa qualidade

Mais informação 
www.deco.proteste.pt/telecomunicacoes
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O único contrato que cumpre é o 
da NOS. No caso da MEO e da Vodafone, o 
consumidor pode gerir as permissões após 
assinar o contrato, através de um menu 
na box. Já na Nowo, as recomendações 
vinham ativas por defeito e não havia 
forma de desativá-las na box. Tão-pouco 
existia uma explicação sobre a finalidade 
da recolha e a partilha com terceiros.

Apps ainda são a exceção
O uso de apps para acesso ao serviço 
de televisão a partir do telemóvel, 
embora útil em alguns cenários e 
de funcionamento satisfatório, ainda 
não é prática comum. O mesmo vale 
para a utilização da maioria das apps 
disponíveis na box. E os testemunhos 
dos consumidores apontam nesse sentido. 

As apps permitem, por exemplo, aceder 
às emissões e ao repositório de conteúdos, 
agendar gravações e consultar o EPG. 
A da Vodafone pode ser usada como 
comando da box (a MEO tem uma app 
específica) e admite a tecnologia Google 
Cast. Esta facilita a reprodução de conteúdos 
do telemóvel num televisor compatível.

Numa SmartTV com menos de seis 
anos, as apps mais populares (YouTube, 
Netflix, Spotify e Amazon Prime Video) 
devem estar disponíveis. Não sendo o 
caso, aceder via box é uma alternativa. 
Destas apps, a box da MEO que 
analisámos inclui Netflix e YouTube, 
a da NOS permite o acesso ao YouTube 
e a da Vodafone traz a Netflix. A Nowo  
não oferece nenhuma das referidas.

Consumo energético nos píncaros
Box, router e, por vezes, modem ótico: 
todos consomem. Medimos os gastos dos 
aparelhos e descobrimos que, em média, 
o router exibe os valores mais elevados. 
Em funcionamento, a box tem consumos 
satisfatórios e similares em todos os 
operadores, embora o da Nowo seja inferior. 
Já o consumo em stand-by dos aparelhos, 
também exceto na Nowo, é exagerado.

Prescindindo da box, poupa € 14 (Nowo) 
a € 20 (NOS e Vodafone) anuais, tendo em 
conta o serviço universal da EDP com tarifa 
simples e potência de 3,45 KVA. Sem box? 
Sim, é possível nos quatro operadores, 
por menos de € 30 mensais com fidelização. 
Mas a lista de canais é, em regra, mais 
limitada e perdem-se serviços úteis, como 
as gravações automáticas. Consulte o site 
do operador. Mais: o televisor tem de incluir 
sintonizador digital (todos os posteriores a 
2012 o têm), para replicar algumas funções 
da box. Não há almoços grátis. 

Dossiê técnico António Alves e Sofia Costa

UM MÊS NO LABORATÓRIO
Tivemos de garantir um local onde fosse possível instalar os 
quatro serviços em simultâneo, o que ficou garantido numa 
vivenda nos arredores de Aveiro. 

Durante pouco mais de um mês, este foi o nosso local  
de trabalho. Além dos técnicos do laboratório, por aqui passou 
um painel de consumidores com diferentes características 
de idade e conhecimentos técnicos. 

Optámos por subscrever o serviço mais recente de televisão 
e net (2P) ou televisão, net e telefone (3P) de cada operador, 
sempre assente na plataforma de fibra ótica. 

Dentro dos serviços mais recentes, escolhemos uma velocidade 
de internet anunciada igual (100 Mbps) e o tarifário mais barato. 
A caixa descodificadora testada foi a instalada pelos operadores. 
Aviso: a nossa análise não incidiu sobre a qualidade da imagem, 
que não poderia ser avaliada num único ponto de acesso, mas 
sobre a experiência de utilização.

António Alves
Responsável  
pelo estudo 
“Foi um teste que 
envolveu um grande 
desafio logístico”

Os quatro serviços, instalados no mesmo local,  
foram testados quanto às funções mais relevantes  
para os consumidores

As caixas descodificadoras registam um consumo elevado, mesmo em stand-by,  
um dos pontos fracos de um serviço que agradou na generalidade

O acesso a conteúdos ou funcionalidades pode ser feito  
de várias formas. Considerámos estas especificidades  
nas avaliações

Apenas na MEO e na Vodafone 
é possível gerir as opções de 
privacidade, mas apenas depois 
de assinar o contrato


