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Ocomando é nosso. A televisão por 
assinatura espalhou-se em Portugal 
como uma mancha de óleo. São já 
quase nove em dez as famílias que, 

todos os meses, pagam por um serviço de te-
levisão, a fazer fé nos dados da Autoridade 
Nacional de Comunicações (Anacom). Mas 
comandar traz responsabilidades. Saberão os 
portugueses usar os poderes que o comando 
lhes confere? A dúvida justificou um teste à 
usabilidade dos serviços dos quatro principais 
operadores: MEO, NOS, NOWO e Vodafone. 
Recrutámos, para o efeito, um painel de uti-
lizadores. Fizemos variar as faixas etárias e o 
nível de experiência, em busca de resultados 
mais próximos da realidade. Dentro das ofer-
tas de cada operador, optámos pelos tarifários 
mais baratos de televisão (com box incluída), 
net e telefone fixo (3P) ou, quando disponível 
e vantajoso, apenas com televisão e net fixa 
(2P). A mensalidade ronda os 35 euros - o 
serviço da NOWO é 10 euros mais barato e o 
único que permite prescindir de telefone fixo. 

Mas há condições. Estes preços, mais baixos, 
obrigam a uma fidelização de dois anos. Numa 
relação aberta, o custo pode aproximar-se dos 
50 euros mensais, a que se somam os encargos 
com a instalação, no melhor dos cenários, de 
250 euros e, no pior, mais 100 euros do que 
isso... argumentos para forçar uma ligação 
estável ao operador.

Ao fim de um mês de uso continuado dos 
serviços, os membros do nosso painel emiti-
ram um veredicto: a Vodafone oferece a me-
lhor experiência de utilização, logo seguida 
da MEO. Num patamar de qualidade inferior, 
estão a NOWO e a NOS. Se a primeira ainda 
pode seduzir devido a um preço mais baixo, 
a segunda, à primeira vista, parece má opção: 
apesar de tão cara como as mais caras, faculta 
um serviço com pior usabilidade. Há um “po-
rém”. A NOS tem o único serviço que permite 
gravar programas emitidos, pelo que pode ser 
interessante para alguns perfis de utilização. 
Cabe ao consumidor tomar a decisão. Mas que 
o faça com toda a informação possível.

Consultar e agendar gravações através da grelha de programas, aceder 
às gravações automáticas, pausar a emissão, verificar a rapidez do 
zapping, entre outros: testámos a experiência de utilização dos serviços 
de televisão, e a proposta da Vodafone foi a que mais agradou. A MEO 
segue-a de perto. Num patamar inferior, posicionam-se a NOS e a NOWO
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Duelo com o ecrã
O primeiro embate com um serviço de televi-
são dá-se no momento da instalação. Depois 
de o técnico sair, vem aquele tête-à-tête entre 
utilizador e ecrã, em que o primeiro tem de 
configurar o serviço. Aceitação dos termos e 
condições, ordenação dos canais, definição 
de listas de canais, programas ou apps ou até 
a possibilidade de logins diferentes consoan-
te o utilizador são definidos neste momento. 
Que pode ser enervante no caso da NOS. O 
painel de utilizadores não encontrou nada de 
realmente positivo. Não tem menu de configu-
ração inicial. Não permite ordenar canais nem 
definir apps e programas favoritos. E logins 
diferenciados são também uma miragem. Mas 
na NOWO o panorama não é muito melhor. Só 
a Vodafone e a MEO oferecem facilidade nesta 
fase. Ainda assim, nenhuma admite logins dis-
tintos e, se a primeira não dá a possibilidade 
de listas de programas favoritos, na segunda, 
está ausente o menu de configuração inicial.

Televisão à minha maneira
O uso diário implica, depois, o contacto com 
as potencialidades do serviço, a começar pela 
consulta da programação. As revistas com a 
oferta dos canais televisivos são já peça de 
museu - o guia eletrónico de programas faz 
o serviço de forma mais competente. Estamos 
a falar, claro, da grelha onde é possível apurar 
a programação agendada pelos canais, organi-
zada por ordem cronológica. Não só se trata de 
uma forma expedita de comparar propostas, 
como pode ser uma porta de entrada para ou-
tras funcionalidades, como o agendamento de 
gravações e o acesso a conteúdos já transmiti-
dos. O serviço da Vodafone foi considerado o 
mais completo. Ainda que só deixe consultar 
a programação dos cinco dias seguintes (e 
não sete, como nos restantes casos), facilita 
a localização de conteúdos através de várias 
opções de pesquisa. É ainda o único que mos-
tra uma janela com o canal selecionado (PIP), 
enquanto se consulta o guia. Já a solução da 
MEO foi classificada como apenas aceitável. 
A localização de conteúdos, que inclui várias 
alternativas de pesquisa, é igualmente sim-
ples, mas este é o único serviço que não per-
mite o acesso às gravações automáticas através 
do guia eletrónico de programas, obrigando 
a usar um menu específico. 

É pena, pois a Anacom estima que as gra-
vações automáticas são a mais utilizada das 
funcionalidades. Porquê? Talvez por darem 
o poder para definir as principais regras da 
relação. Já não são as emissoras de televi-
são quem manda, mas o dono do comando. 
Através das gravações automáticas, é possível 
recuperar um programa entretanto transmi-
tido, e ver televisão segundo uma linha do 
tempo própria. Mesmo assim, não basta res-
gatar um programa. Com que facilidade se 
processa a operação? Quantos dias é possível 

O VENCEDOR É...

MELHOR
DO TESTE

VODAFONE TV  
Net Voz 140 Canais 
Box HD 200 Mbps
€ 34,90 (com fidelização)

Convincente na maioria dos critérios, 
é o serviço com menos interrupções 
de sinal, com base num inquérito a que 
responderam 20 357 consumidores. 
A ordenação de canais e a definição de 
listas de favoritos são intuitivas. O guia 
eletrónico de programas tem várias 
opções de pesquisa e permite localizar 
conteúdos de forma simples . Tem menu 
para gerir as opções de privacidade. 
O zapping é o mais rápido. Boa oferta de 
canais, incluindo HD. A box inclui as apps 
da Netflix e HBO. Mas o comando pode 
ser melhorado e o consumo do router 
e da box é elevado (33 euros num ano). 

75 MUITO BOA 
QUALIDADE

recuar? Posso ver episódios de uma série que 
já tenham passado? Posso retomar facilmente 
programas que deixei a meio? Consigo gravar 
programas, que passaram há alguns dias, para 
o disco rígido da box ou para o meu espaço 
na cloud? Os participantes no teste foram 
desafiados a encontrar as respostas, e acaba-
ram por rotinar facilmente estas operações 
na ponta dos dedos: consideraram todos os 
serviços versáteis, ainda que o da NOS se te-
nha revelado apenas razoável. As razões são 
simples. Por um lado, não prevê acesso direto 
aos conteúdos deixados a meio. Por outro, 
no menu “Guia”, a informação surge sobre-
posta à do canal selecionado no momento, 
dificultando a leitura. Mas atenção. Trata-se 
do único serviço que permite gravar progra-
mas já emitidos, que se encontrem na área 
das gravações automáticas. Um argumento 
de peso a favor da NOS.

No relacionamento com a televisão, o uti-
lizador também não tem de limitar-se às gra-
vações automáticas: pode ser ele a definir os 
conteúdos que vão ficar guardados. Por isso, 
os membros do painel avaliaram com que 

O serviço da NOS 
que inclui box 
com gravação  
na cloud é o 
único que 
permite guardar 
programas já 
emitidos
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Testar a usabilidade dos serviços de televisão não é tarefa fácil. Há que 
garantir um cenário comum aos quatro operadores, e as dificuldades 
começam logo na escolha do local, pois nem todos  
estão presentes nos quatro cantos do País.

Subscrevemos os serviços da MEO, 
NOS, NOWO e Vodafone  durante 
um mês, a partir de uma vivenda 
que usámos como laboratório. 

Tarifários selecionados 
Optámos por serviços de fibra ótica 
e tarifários 3P, isto é, com televisão, 
net e telefone ou, quando possível, 
apenas com os dois primeiros itens 
(2P). Incluímos a subscrição da box 
HD, a via mais frequente para aceder 
às funcionalidades. A velocidade da 
net foi a disponibilizada nos serviços 
mais simples com box, isto é, sempre 
que possível, cerca de 100 Mbps. 
Exceção: NOS e Vodafone, que, 
aquando da instalação, tinham a 
promoção de net a 200 Mbps.

Teste prático
Os técnicos do laboratório formaram 
um painel de utilizadores com  várias 
faixas etárias e diferentes níveis de 
experiência com os serviços, que 
foram instruídos e supervisionados 
ao longo do teste. Neste tipo de 
análise, é preciso garantir um uso 
continuado. De contrário, tarefas 
não habituais podem ser vistas 
como pouco intuitivas. O uso 
prolongado permite ainda testar 
várias formas de executar a mesma 
operação. 

Funcionalidades avaliadas 
Examinámos as funções mais 
usadas segundo a Anacom e 
complementámo-las com outras 
relevantes. O painel avaliou as 
gravações automáticas, o guia 
eletrónico de programas, as 
gravações manuais e automáticas, 
o pause live TV e as apps para acesso 
ao serviço. Deteve-se ainda, entre 
outras, sobre questões como a 
ergonomia do comando, a instalação, 

a primeira 
utilização, o zapping 
e a privacidade dos 
dados. O 
laboratório mediu 
o consumo em 
standby e em 
funcionamento 
do router, da box e, 
quando existente, 
do modem ótico.

Laboratório de portas abertas

facilidade iniciavam uma gravação imedia-
ta, agendavam uma gravação através do guia 
eletrónico de programas (ou por conteúdo) e 
bloqueavam uma gravação. Quisemos saber 
ainda durante quanto tempo estão as grava-
ções disponíveis, se existem indicações sobre 
o prazo pelo qual se encontram reservadas 
e com que facilidade podem ser localizadas. 
Todos os serviços são muito versáteis, embora 
o da NOWO fique um pouco abaixo, por ser 
o único sem botão no comando para iniciar 
a gravação imediata, com a agravante de o 
acesso às gravações ser menos intuitivo.

Se o utilizador pode ver programas segundo 
a sua ordem e gravar os conteúdos que quiser, 
também tem poderes sobre a emissão em cur-
so. Mesmo que esteja a assistir a um programa 
em direto, pode interrompê-lo, retomando-o 
assim que bem lhe apetecer. Chama-se a esta 
função pause live TV, e todos os serviços pre-
veem um botão no telecomando para execu-
tá-la. Botão que também permite navegar na 
emissão, e mediante diferentes velocidades.

Ao comando do comando
Mas o poder último de quem tem um coman-
do às suas ordens é mudar de canal. Se todos 
os serviços permitem fazer zapping, alguns 
são muito mais rápidos do que outros. Por 
exemplo, enquanto na Vodafone são preci-
sos 17 segundos para percorrer 15 canais HD, 
na NOS, a missão não é cumprida em menos 
de 56 segundos. A MEO também agrada, le-
vando cerca de 21 segundos. Já agora, foram 
necessários uns extensos 53 segundos no 
caso da NOWO.

Como é evidente, o comando também influ-
encia a experiência de utilização. Maior, mais 
pequeno, mais leve ou mais pesado, mais ou 
menos adaptado à mão, com os botões certos 
no sítio certo, e até com a possibilidade de 
pesquisa por voz: o painel teve de pronunci-
ar-se, por fim, sobre a qualidade e a ergono-
mia deste equipamento. E aqui destacou-se a 
NOWO. Embora todos os comandos permitam 
mudar de canal e alterar o volume do som 
de forma cómoda, o aparelho facultado por 
este operador tem a melhor ergonomia, além 
de ser leve e apresentar as teclas principais 
bem destacadas. Já o comando da Vodafone 
cumpre apenas os mínimos. Embora conte 
com muitas teclas de acesso direto, que são 
realmente úteis, a dimensão e o formato não 
permitem um bom encaixe na mão.

Eu é que digo o que quero dizer
Os aparelhos conectados à internet funcionam 
como armadilhas para caçar dados pessoais, 
empregados na construção de perfis de utili-
zação e direcionamento de publicidade. Os 
serviços de televisão não são exceção. Acon-
tece que esta atividade pode colidir com o 
Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(RGPD), que exige o consentimento explícito 
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Mais informação 
www.deco.proteste.pt/televisores

Utilização 
dos serviços 
de TV
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VODAFONE TV Net Voz  
140 Canais Box HD 200 Mbps

49,90 + 270  
(instalação) 34,90 B B A A A A A C D B 75

MEO M3 Fibra 150 canais  
com MEOBox HD 100 Mbps

44,99 + 350  
(ativação) 34,99 B A C A A A A B D C 73

NOS 3 150 Canais  
Box HD 200 Mbps

42,49 + 340  
(instalação) 34,99 E C B A B A D B E C 56

NOWO TV HD  
140 Canais 120 Mbps 

40,50 + 250  
(instalação) 25 D B B B A E C A D C 56

Muito boa qualidade Boa qualidade Média qualidade

do utilizador. Mais: estipula que ao utilizador 
seja facultada uma forma expedita de consul-
tar e gerir as suas opções de privacidade. 

MEO, Vodafone e NOS preveem um menu 
para o efeito, acompanhado das necessárias 
explicações. Também são claras quanto ao 
propósito da recolha dos dados. A MEO iden-
tifica ainda entidades terceiras com quem 
pode partilhar a informação e a finalidade da 
partilha. Na NOWO, nada disto está previsto. 
O utilizador dá o consentimento por outra 
via. Por exemplo, numa adesão online, não 
é possível concluir o processo sem aceitar 
a política de proteção de dados. Não é, de 
todo, a prática mais recomendável, pois re-
tira ao consumidor o controlo sobre a forma 
como são usados os seus dados.

Um gasto absurdo em eletricidade
Router, caixa descodificadora (box) e, por ve-
zes, modem ótico: ao aderir a um serviço, o 
consumidor recebe um enxoval de aparelhos, 
que vai ter de alimentar todos os meses. E a 
dieta não fica barata. Medimos os consumos 
através de um cenário com a box em modo 
de standby, e o router e o modem ótico (quan-
do existente) em funcionamento constante. 
A MEO regista o total mais baixo (20,5 W) e a 
NOS, o mais elevado (25,3 W). Ao fim de um 
ano, o gasto em eletricidade fica em cerca de 
32 euros no primeiro caso e 40 no segundo. E 
pôr a box em standby pouco baixa o consumo. 
Números que fazem com que nenhum opera-
dor saia das nossas medições com orgulho. 
Quer poupar até 80 euros por ano? Espreite o 
artigo na edição de fevereiro e descubra como 
livrar-se da box. Perde algumas funcionalida-
des, sobretudo as gravações automáticas, ga-
nha nos custos com a eletricidade. Vantagem 
extra: corta no aluguer mensal do aparelho. 

Dossiê técnico António Alves e Sofia Costa

 

150 canais? Faça a conta outra vez
Mais nem sempre é melhor. O que interessa ter 150 canais, se a maioria for destituída  
de interesse para o utilizador? Além disso, por vezes, os operadores anunciam um número 
fictício. Alguns canais encontram-se duplicados, com versões em resolução normal  
e em alta definição (HD).

MEO
150 ANUNCIADOS 

78 VERSÃO HD

115 REAIS

NOS
150 ANUNCIADOS

31 VERSÃO HD

105 REAIS

Vodafone
140 ANUNCIADOS

49 VERSÃO HD

97 REAIS

NOWO
140 ANUNCIADOS

34 VERSÃO HD

90 REAIS


