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1. Introdução 
 
 
Como entidade de referência nacional para o estudo dos media em Portugal, o 

OBERCOM vem dar uma contribuição à Consulta Pública da revisão da Directiva da 

Televisão Sem Fronteiras (TVSF) lançada pela Comissão Europeia até 15 de Julho de 

2003, com vista à constituição de um quadro europeu de regulação actualizado e em 

conformidade com a evolução dos mercados nas diversas componentes culturais, 

económicas e tecnológicas e respectiva definição de uma política audiovisual europeia 

futura. 

 

O actual sistema regulatório europeu do audiovisual enquadra os grandes princípios 

dos interesses gerais públicos numa óptica da protecção pelos quais a indústria dos 

conteúdos televisivos se deve reger, a saber, a protecção dos cidadãos e dos grupos 

específicos, a liberdade de circulação de programas europeus, o reforço da indústria 

do audiovisual europeu e a promoção da diversidade e pluralismo culturais. 

 

Nesse sentido, o OBERCOM como entidade de investigação na área dos media nas 

mais diversas componentes, pretende divulgar a sua visão de conjunto sobre o tema 3 

da referida consulta pública - Protecção dos Interesses Gerais em Causa na 

Publicidade Televisiva, o Patrocínio, a Televenda e a Autopromoção - enquadrada na 

actual realidade do audiovisual europeu na perspectiva da migração para o digital e 

sistematizando as posições dos diversos agentes da comunicação publicitária em 

Portugal. 

 

2. Objectivos da Directiva 
 

A política audiovisual europeia compreende dois aspectos fundamentais:  

      

- O aspecto regulamentar através da directiva TVSF  

- Os mecanismos de financiamento com os programas media (Media I e II). 

 

A Directiva da “Televisão Sem Fronteiras” (89/552/CEE), que foi adoptada em 3 de 

Outubro e revista em 30 de Junho de 1997 pela directiva 97/36/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, estabelece o quadro legal de referência para o sector 

audiovisual reconhecido como essencial para o desenvolvimento da indústria 

audiovisual.  
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Os grandes objectivos do instrumento de regulação audiovisual europeia são os 

seguintes: 

      

- Garantir a liberdade de circulação de programas na Comunidade 

- Promoção e reforço da indústria europeia 

- Protecção dos interesses gerais (cidadãos em geral e grupos específicos) 

- Promoção da diversidade cultural 

 

Para fazer face ao desenvolvimento dos mercados e das tecnologias, a Comissão 

Europeia1 elaborou em Janeiro de 2003 o quarto relatório de avaliação da aplicação 

da directiva e propôs um programa de trabalho para debater a necessidade da sua 

adaptação. O enquadramento regulador do futuro do audiovisual está a ser submetido 

a discussão pública com vista à revisão da directiva com o objectivo de retirar 

conclusões operacionais quanto à pertinência da regulação comunitária vigente.  

 

2.1. Consulta Pública 
 

A consulta pública aberta a todos os cidadãos europeus decorre até 15 de Julho de 

2003 e visa o debate sobre os seguintes temas: 

 

- Tema 1: O acesso aos acontecimentos de importância fundamental para a 

sociedade. 

 

- Tema 2. A promoção da diversidade cultural e da competivividade da indústria 

de programas audiovisuais. 

 

- Tema 3: A protecção dos interesses gerais na publicidade televisiva, o 

patrocínio, as televendas e a autopromoção.  

 

- Tema 4: A protecção dos menores e da ordem pública – o direito de resposta. 

 

- Tema 5: Aspectos ligados à aplicação. 

 

- Tema 6: Extractos de acontecimentos e outros elementos não cobertos pela 
directiva. 

                                                 
1 O artigo 26 da directiva 97/36/CE estabelece que de dois em dois anos a Comissão elabora um relatório relativo à 
aplicação da directiva nos diversos Estados-membros. 
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Cada um dos temas é acompanhado de um documento de discussão com questões 

consideradas pertinentes pela Comissão para a eventual adaptação à evolução dos 

mercados e das tecnologias. 

 

No final de 2003 ou início de 2004, a Comissão realizará uma comunicação sobre o 

futuro da política do audiovisual europeu e eventuais propostas de revisão da directiva. 

 

O objecto de enquadramento e análise no presente documento é apenas o tema 3. O 

documento de discussão do respectivo tema apresenta as seguintes questões sobre 

as disposições legislativas da directiva relativas ao capítulo IV – publicidade televisiva, 

patrocínio, televendas e autopromoção: 
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Consulta Pública da TVSF 
Documento de discussão - Tema 3 

Protecção dos interesses gerais em causa na publicidade televisiva, o patrocínio, a televenda e a autopromoção 

 Artigos  Conteúdo Questões 

1. Conceitos e definições 
(art. 1 c) ao f) «Publicidade televisiva»; «Publicidade clandestina»; «patrocínio»; «televendas»; Os artigos estão de acordo com os objectivos propostos? Existem problemas de 

interpretação destas noções tendo em conta o desenvolvimento tecnológico? 

O art. 12 enuncia regras gerais às quais se deve conformar a publicidade televisiva: 
respeito pela dignidade humana, proibição das discriminações em função da raça, 
do sexo ou da nacionalidade, proibição ao encorajamento de comportamentos 
prejudiciais à saúde e segurança. 

2. 
Regras gerais (art. 12) 
e protecção de 
menores (art. 16) O art. 16 regula de uma forma complementar a protecção específica dos interesses 

dos menores e estabelece os critérios que a publicidade televisiva deve respeitar. 
Estas disposições aplicam-se igualmente às televendas as quais não devem incitar 
os menores a concluir contratos. 

Os artigos estão de acordo com os objectivos propostos? Existem problemas de 
interpretação destas noções tendo em conta o desenvolvimento tecnológico? 

3. 

Forma de 
apresentação da 
publicidade televisiva e 
das televendas (art. 
10) 

O art. 10 estabelece os princípios de separação clara entre o conteúdo editorial dos 
programa e as diferentes formas de publicidade: identificação por meios sonoros 
e/ou visuais, proibição de utilização das técnicas subliminares e da publicidade e da 
televenda clandestina. 

As disposições estão apropriadas? Existem problemas de interpretação? Quais as 
soluções propostas? 

4. 
Inserção da 
publicidade e spots de 
televendas (art. 11) 

O art. 11 estabelece os princípios segundo os quais a publicidade e os spots de 
televendas podem ser inseridos entre as emissões. Sob condições determinadas 
(parágrafo 1 e 2) podem ser igualmente inseridas durante as emissões desde que 
não atinjam certos interesses específicos: integridade e valor das emissões; 
interrupções naturais, duração e natureza do programa. 

As disposições estão apropriadas? Existem problemas de interpretação? Quais as 
soluções propostas? 

5. 

Publicidade e 
televenda a certos 
produtos (arts. 13, 14, 
15) 

Proibição de toda a forma de publicidade e de televendas a tabaco e derivados, 
interdição para os medicamentos e tratamentos médicos sob prescrição médica no 
estado membro competente.  

As disposições estão apropriadas? Existem problemas de interpretação? Quais as 
soluções propostas? 

6. Duração (art. 18 e 19) 

O artigo 18 estabelece que o tempo consagrado à publicidade não deve ultrapassar 
15% do tempo diário de emissão. Esta percentagem pode ser aumentada até 20% 
por outras formas de publicidade (parágrafo 1). O tempo de transmissão consagrado 
aos spots publicitários no período  de uma hora de emissão não deve ultrapassar os 
20% (parágrafo 2). O art. 19 estabelece que os Estados-membros podem definir 
regras mais restritivas que as do art. 18 , mas de forma a conciliar a procura em 
publicidade televisiva com os interesses do público tendo em conta a salvaguarda 
do pluralismo da informação e dos média e a função de informação, educação e 
divertimento do audiovisual. 

Estas disposições destinadas a assegurar uma duração não excessiva das 
diferentes formas de publicidade são adequadas? Há problemas de interpretação  
e/ou de aplicação face aos desenvolvimentos tecnológicos e do mercado? Quais as 
soluções propostas? É necessário proceder à aplicação da regra em função da 
natureza do canal (por exemplo os canais de televendas ou de autopromoção) e da 
importância da audiência? É necessário para facilitar a aplicação coerente da 
directiva recorrer à autoregulação ou à co-regulação?  
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Consulta Pública da TVSF 
Documento de discussão - Tema 3 

Protecção dos interesses gerais em causa na publicidade televisiva, o patrocínio, a televenda e a autopromoção (cont.) 
 Artigos  Conteúdo Questões 

7. Patrocínio (art. 17) 

De modo a manter a responsabilidade editorial do operador de radiodifusão e a 
informar o espectador, os programas televisivos patrocinados devem responder às 
exigências seguintes: a) o conteúdo e a programação de uma emissão patrocinada 
não podem em nenhum caso ser influenciados pelo patrocinador. b) exigência da 
identificação pelo nome e/ou logo do patrocinador no princípio e fim dos programas. 
c) os programas não devem incitar a compra ou ao aluguer dos produtos ou serviços 
do patrocinador fazendo referências promocionais específicas a certos produtos ou 
serviços. 

As disposições são adequadas? Existem problemas de interpretação destas noções 
nomeadamente face aos recentes desenvolvimentos tecnológicos  e de mercado? 
Quais as soluções propostas? 

8. Novas técnicas 
publicitárias a) split screen; b) publicidade interactiva; c) publicidade virtual 

a) Split screen (ecrã dividido): este tipo de publicidade é compatível com as 
disposições da directiva, nomeadamente no art. 10 que exige a identificação clara da 
publicidade televisiva e das televendas? Que regras de aplicação propõem? Há 
necessidade da directiva estabelecer regras de aplicação do split screen? b) Sendo a 
publicidade interactiva de difusão não linear, deve ser sujeita às disposições da 
directiva? As disposições relativas à forma e apresentação da publicidade (artigo 10) 
são aplicáveis a formas não lineares de publicidade? c) De que modo a publicidade 
virtual é compatível com os objectivos gerais da directiva? É apropriado estabelecer o 
modo como a directiva se deve aplicar à publicidade virtual? Nos três casos parece 
útil para facilitar a aplicação da directiva recorrer em certos casos à autoregulação ou 
co-regulação? Estas novas formas de publicidade cobrem uma parte substancial dos 
investimentos publicitários? Têm conhecimento de novos serviços (piloto ou 
comercialização) que apliquem estas técnicas. 

9. 

Emissões 
destinadas 
unicamente ao 
território nacional 
(art. 20) 

Os Estados-membros podem prever outras condições das estabelecidas nos artigos 
11, parágrafos 2 a 5 e 18 e 18 bis para as emissões destinadas apenas ao território 
nacional e que não podem ser recebidas directa ou indirectamente num ou em vários 
outros Estados-membros. 

As disposições são adequadas? Existem problemas de interpretação destas noções 
nomeadamente face aos recentes desenvolvimentos tecnológicos e de mercado? 
Quais as soluções propostas? 



 

3. Histórico 
 
O Tratado da União Europeia, em vigor desde 1 de Novembro de 1993, faz uma 

referência específica ao sector audiovisual e estabelece que a Comunidade deve 

encorajar a cooperação entre os Estados-membros e que deve ter em conta os 

aspectos culturais na sua acção, nomeadamente no sector do audiovisual. 

 

As primeiras tentativas de elaboração de uma política audiovisual remontam a uma 

data anterior a estas disposições. Em 1984, o desenvolvimento da radiodifusão por 

satélite e a intensificação rápida da comercialização de produtos audiovisuais pelos 

EUA em matéria de comercialização de produtos audiovisuais incitaram as instituições 

europeias a desenvolver novas iniciativas. 

 

A Comissão apresentou um Livro Verde (COM 84, 300) em Maio de 1984 sobre o 

estabelecimento de um mercado comum para o audiovisual, satélite e cabo e uma 

comunicação relativa aos princípios e linhas directrizes da política audiovisual da 

Comunidade na era digital.  

 

De acordo com a Comissão Europeia, diversas medidas foram adoptadas em três 

grandes domínios: 

 

1. Um quadro regulamentar oferecendo a possibilidade de realizar um mercado 

comum da radiodifusão e com um objectivo fundamental: a protecção dos 

menores face a conteúdos prejudiciais do audiovisual. 

 

2. Mecanismos de manutenção ao nível europeu complementares aos nacionais. 

 

3. Medidas externas nomeadamente na defesa dos interesses culturais europeus 

no quadro da Organização Mundial do Comércio. 

 

4. A 3 de Outubro de 1989 entra em vigor a Directiva da Televisão sem Fronteiras 

(89/552/CEE) que estabelece o quadro legal de referência para a livre 

prestação de serviços televisivos na União com o objectivo de promover o 

desenvolvimento de um mercado europeu de televisão e serviços conexos 

como a publicidade televisiva e a produção de programas audiovisuais. 
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A directiva coordena, a nível comunitário, a legislação nacional nos seguintes 

domínios: 

 

1. Lei aplicável em matéria de radiodifusão televisiva 

2. Promoção da produção e da distribuição de obras europeias 

3. Acesso do público aos acontecimentos de importância fundamental 

4. Publicidade televisiva e patrocínio 

5. Protecção de menores 

6. Direito de resposta 

 

Em 31 de Maio de 1995, a Comissão apresentou uma proposta que visava a 

segurança jurídica e modernizar a directiva 89/552/CEE. Esta proposta tinha em conta 

as evoluções do mercado, nomeadamente, a nível tecnológico.  

 

Relativamente à directiva de 1989, as alterações visavam a clarificação de algumas 

definições e a introdução de regras relativas às televendas assim como o reforço da 

protecção dos menores. 

 

O Parlamento europeu propôs uma reavaliação das disposições sobre a protecção dos 

menores e sobretudo as relativas às retransmissões de acontecimentos desportivos. 

 

Em 1996, a Comissão elaborou um Livro Verde sobre a protecção de menores e da 

dignidade da pessoa humana nos serviços audiovisuais e de informação (COM 96, 

530 Nov. 96). 

 

A nova directiva, em vigor em Junho de 1997 (97/36/CE), estabelece que os Estados-

membros se comprometem a transpor as disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas necessárias e em conformidade com a segunda revisão da directiva 

até 30 de Dezembro de 1998.  

 

Em 1997 e 1998 são ainda produzidos dois livros verdes. O primeiro, relativo à 

convergência dos sectores das telecomunicações e das tecnologias da informação e 

as suas implicações na regulamentação (COM 97 623, Dezembro de 1997) e o 

segundo, relativo à política de espectro de radiofrequências no contexto das políticas 

da CE como telecomunicações, radiodifusão, transportes e I&D (COM 98 596, 

Dezembro de 1998). 
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4. O Mercado 
 
O cenário favorável que marcou o desenvolvimento da indústria televisiva europeia no 

fim do século passado parece ter seguido uma tendência de inversão em 2001 e 2002. 

De acordo com o quarto relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, 

ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, a maioria dos 

operadores devem proceder a uma «reavaliação em profundidade do seu plano de 

investimento, tanto ao nível dos conteúdos como das infra-estruturas»2. 

 

Ainda segundo o respectivo relatório, podemos caracterizar o mercado europeu na 

perspectiva do consumidor da seguinte forma: 

 

De acordo com os últimos dados disponíveis na Comissão Europeia, em 2001 existiam 

na UE 660 canais de cobertura nacional com emissões por via terrestre, satélite ou 

cabo . Isto representa um aumento de mais de 25% em relação a 2000.  

 

Houve também um aumento significativo do número de canais difundidos sobre o 

território da União Europeia. Um bom número de canais emite regularmente através de 

diversos tipos de infra-estruturas de transmissão e são muito vezes recebidos nos 

diversos países da União Europeia, principalmente por satélite.  

 

O aumento do número de canais disponíveis faz-se paralelamente a um aumento de 

2/3 do número de redes digitais disponíveis ao público. Desde o início de 2001, o 

desenvolvimento deste tipo de difusão técnica e comercial de programas televisivos 

cobre quase o conjunto dos mercados da União Europeia. O sucesso da difusão digital 

depende largamente das infra-estruturas satélites porque o lançamento da televisão 

digital terrestre não suscitou uma resposta positiva rápida ao público. No fim de 2001, 

aproximadamente 1,5 milhões de lares estavam ligados com descodificadores de 

emissões de televisão digital terrestre em Espanha, Suécia, Finlândia e  Reino Unido, 

país onde há o maior número de conexões. Ao mesmo tempo a recepção de 

programas televisivos digitais por satélite na UE atingia 19 milhões de lares, enquanto 

que três milhões de lares recebiam sinais digitais por cabo. A taxa de penetração da 

radiodifusão digital, no fim de 2001, era estimada em aproximadamente 16% dos lares 

da EU. No início de 2002, segundo o IDATE, existiriam 21,4 milhões de lares com  

                                                 
2  Cf. Comission des Communautés Européennes, Quatrième Rapport de la Comission au Conseil, au Parlement 
Européen, au Comité Economique et Social Européen et au Comité des Régions, concernant l’application de la 
directive 89/552/CEE «Television Sans Frontiéres», Bruxelas, Janeiro 2003. 
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serviços ITV na Europa e um número ligeiramente superior de agregados familiares 

com DTV.3 

 

Ainda de acordo com o quarto relatório da Comissão Europeia, a difusão por satélite 

conhece, no global, um sucesso crescente. O número de lares europeus que recebem 

canais de televisão directamente ou por antenas colectivas ultrapassou os 33 milhões 

em meados de 2001, ou seja, um aumento de 21% em relação ao ano anterior e 52% 

desde meados de 1997.  

 

A estrutura da indústria por cabo varia ainda de um país para outro. No conjunto, os 

investimentos em novas ligações por cabo progrediram bastante lentamente na 

indiferença relativa da população. A percentagem dos lares europeus ligados à rede 

de cabo em 2001 manteve-se nos 53% no conjunto dos lares que possuem um 

aparelho de televisão e a taxa de lares conectados e de assinantes de serviços 

audiovisuais permaneceu inalterada em relação ao ano anterior, situando-se nos 61% 

de lares conectados (cerca de 49 milhões de lares, mais de 24% face a 1997). 

 

As grelhas de programação dos canais generalistas quase não sofreram modificações 

nestes últimos anos. No entanto, os “reality shows” que se caracterizam por custos de 

produção relativamente baixos e uma alta adaptabilidade, nos contextos nacionais, 

consolidaram a sua posição nas grelhas de programas dos canais com forte audiência, 

ao lado de produções de ficção televisiva.  

 

Em 2001, inquéritos especializados cobrindo os principais mercados europeus 

revelaram que a programação de ficções televisivas de origem nacional em primeira 

difusão tinha tendência a prevalecer durante as horas de grande audiência enquanto 

que as ficções importadas – principalmente dos Estados Unidos – eram sempre 

difundidas durante os horários reservados à ficção. 

 

Segundo os dados da Comissão Europeia, o comércio dos direitos televisivos com os 

Estados Unidos continuou a degradar-se e, em 2000 acusou um déficit de 4,1 mil 

milhões de euros (mais de 17,5% em relação a 1999) sobre um déficit total para o 

audiovisual avaliado em 8,2 mil milhões de euros (mais de 14% em relação a 1999). 

Este desequilíbrio manteve-se em 2001.  

 

                                                 
3 Cf. IDATE News nº 250,  www.idate.fr/an/qdn/an-03/IF250/index_a.htm 
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4.1. A audiência  
 

Segundo os dados da Comissão, quase todos os lares europeus (mais de 155 milhões 

em 2000) possuem um aparelho de televisão e mais de metade dos lares possuem 

dois ou mais. O número de televisores equipados com um écran de 16/9 está em 

expansão e as vendas acumuladas (1992/2000) revelam que existe, desde 2000, um 

parque de aproximadamente 9 milhões de aparelhos. 

 

Em 2001, o tempo de audiência nos Estados-membros da UE correspondia, na 

Áustria, a 142 minutos por dia (para a faixa etária de maiores de 12 anos) e a 243 

minutos na Grécia (faixa etária maiores de 6 anos). O crescimento da oferta dos 

serviços audiovisuais, medidos em termos de canais disponíveis, não se traduzia por 

um aumento proporcional do tempo de audiência nos anos 2000 e 2001. Em alguns 

países, a tendência positiva observada no decurso dos últimos anos parece estar 

agora a marcar o passo. No entanto, os dados estatísticos não indicam se os novos 

modos de consumo se devem a uma modificação das preferências do público que se 

transfere da televisão para navegar na Internet, por exemplo. De facto, as 

modificações dos hábitos dos consumidores foram produzidas essencialmente nos 

países onde as ligações à Internet são relativamente pouco desenvolvidas, enquanto 

que nos países com uma taxa de utilizadores mais elevada se registam tempos de 

audiência estáveis ou crescentes. 

 
4.2. Plano económico 
 

O volume de negócios global do sector da radiodifusão televisiva e sonora na União 

Europeia em 2000 foi estimado em aproximadamente 62 mil milhões de euros 

(+11,6% em relação a 1999)4. A publicidade é a principal fonte de financiamento dos 

organismos de radiodifusão televisiva na UE. Após vários anos de expansão 

ininterrupta, o mercado bruto da publicidade televisiva atingiu 22,5 mil milhões de 

euros. Em 2001, as tendências económicas mundiais tiveram repercussões directas 

sobre as despesas de publicidade e directamente sobre a televisão. De acordo com o 

quarto relatório da Comissão Europeia, a diminuição das receitas publicitárias foi, 

nesse ano, de cerca de 6,3%. 

 

                                                 
4 Cf. Comission des Communautés Européennes, Quatrième Rapport de la Comission au Conseil, au Parlement 
Européen, au Comité Economique et Social Européen et au Comité des Régions, concernant l’application de la 
directive 89/552/CEE «Television Sans Frontiéres», Bruxelas, Janeiro 2003. 
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As assinaturas dos canais de Pay TV aumentaram igualmente o fluxo de receitas do 

sector audiovisual, tendo sido em 2000 de 10,7 mil milhões de euros, ou seja, um 

aumento de 22,8% em relação ao ano anterior. 

 

Os organismos de radiodifusão televisiva do serviço público continuam a ser 

financiados essencialmente através das taxas pagas pelos telespectadores. As 

receitas dos serviços públicos de rádio e de televisão atingiram um montante total de 

26,3 mil milhões de euros em 2000 (mais 45% em relação a 1999).  

 

Numa visão global, segundo a Carat5, os EUA são o país do mundo com o volume de 

despesas em publicidade mais elevado. Cinquenta por cento do montante total das 

despesas mundiais em publicidade são realizadas pelos EUA, sem contar com as 

despesas efectuadas fora do seu território. A despesa publicitária por indivíduo nos 

media é três vezes superior ao montante investido por indivíduo na Europa. 

 

Para os autores do estudo da Carat e da Bird & Bird, a superioridade do mercado 

norte-americano tem o seu fundamento num liberalismo económico sustentado, mas 

também nas características demográficas relacionadas com a distribuição e dispersão 

da população.  

 

Nos últimos 15 anos, a evolução do investimento publicitário europeu registou taxas 

positivas de 3% a 10%, situando-se a média anual, de acordo com a Carat, em 7%, 

sendo cerca de 10% a média de crescimento do mercado televisivo. 

 

Evolução dos Investimentos Publicitários na Europa - 18 países (M€) 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 
54.548 59.492 65.814 70.652 79.082 79.002 
Fonte: Carat 

 

A evolução da actividade publicitária situa-se acima da média do crescimento 

económico e do PIB.  

 

O abrandamento económico verificado na Europa em todos os sectores económicos a 

partir do final de 2000, inflectiu a tendência positiva no sector publicitário agravada 

pelo drama norte-americano do 11 de Setembro de 2001. Em muitos países, a 

                                                 
5 Carat Crystal e Bird & Bird, «Rapport Final – Étude sur le Developpement des Nouvelles Techniques Publicitaires», 
pg. 14, Abril 2002. 
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imprensa assinalou fortes perdas e o mercado audiovisual, desde sempre com a maior 

fatia dos investimentos publicitários, registou quebras muito acentuadas. 

 

As projecções para os anos seguintes e em particular até ao final de 2003 são 

claramente pessimistas. A Carat previa um crescimento negativo em 2001 de 1,4 % 

face a 2000 e um crescimento de 2,7% em 2002. Tendo em conta que a inflação das 

taxas do espaço publicitário se situa entre os 2 e os 3%, de acordo com a consultora, 

o crescimento terá sido absorvido pela inflação e 2002 terá sido mais um ano de crise.  

  

Para 2003, a Zenith Optimedia6 – uma das maiores compradoras mundiais de 

publicidade – prevê que o mercado publicitário nos cinco principais países europeus7 

cresça 0,4% e 2,2% nos EUA (a preços correntes). 

 

As previsões da agência foram revistas em baixa para o caso europeu: de 1,8 para 

0,4% em 2003, de 4,2 % para 3,2% em 2004 e finalmente de 4,3% para 4,1% em 

2005. Para o mercado norte-americano as projecções são mais positivas: de 1,9% 

para 2,2% em 2003, de 3,6% para 4,5% em 2004 e 3,2% para 3,3% em 2005. 

 

Com a crise prolongada emerge um novo cenário para o mercado publicitário europeu. 

De acordo com a Carat, a tendência para o crescimento negativo nos últimos três 

anos, a predominância de um mercado publicitário constituído por multinacionais que 

representam actualmente, e em média nos 15 países europeus, 70% do investimento 

publicitário nos media,  a existência de circuitos decisórios mais curtos e mais rápidos 

porque mais centralizados e relacionados com evoluções bolsistas, são alguns dos 

factores que contribuíram para a alteração do panorama publicitário.  

 

4.3. Novos formatos e técnicas publicitárias  
 

A evolução do mercado não foi apenas nas estruturas económicas, mas também ao 

nível tecnológico através da diversificação das técnicas e formatos publicitários numa 

procura incessante do marketing por novos mecanismos promocionais nos media. que 

se caracterizam pela não regulamentação e ausência de tarifas estandardizadas. 

 

                                                 
6 Cf. Zenith Optimedia, More an Absence of Recovery, April 2003.  
7 Os países considerados nas projecções da Zenith Optimedia foram: Alemanha, Bélgica, Itália, Espanha e Reino 
Unido. 
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Os principais novos tipos e técnicas de publicidade – virtual, interactiva ou técnica dos 

écrans divididos – estão associados a uma diversificação de tecnologias tais como o 

WAP, protocolos GPRS e UMTS e formatos (publicitários ou patrocínio). 

 

Em período de abrandamento, as novas formas de exploração do mercado publicitário 

não se traduzem em indicadores económicos significativos. A Carat estima que as 

novas técnicas representam apenas 0,5 a 3 ou 4%, no máximo, das receitas 

publicitárias, consoante o país. Por outro lado, estas técnicas não estão recenseadas 

e identificadas de forma oficial. 

 

5. Quadro regulatório europeu 
 
O capítulo IV da directiva estabelece as disposições relativas à publicidade, ao 

patrocínio e televendas. As que respeitam à quantidade de publicidade admitida no 

écran (limites diários e horários; artigo 18), o número e as modalidades das 

interrupções publicitárias (artigo 11)  assim como as regras aplicáveis ao conteúdo  e à 

apresentação das mensagens publicitárias (artigos 10, 12, 13, 14, 15 e 16). As regras 

específicas (artigo 17) são aplicáveis ao patrocínio de programas televisivos.  

 

Nas disposições relativas à publicidade (art. 1 e do 10 ao 20), a directiva tem um 

objectivo fundamental: a protecção dos interesses gerais dos consumidores. 

 

Os objectivos de protecção são os seguintes8: 

 

- Garantia da protecção do consumidor através dos princípios de identificação da 

publicidade ou da separação dos spots publicitários dos programas, entre 

outros. (art.10). 

 

- Assegurar a protecção da integridade das obras europeias através da inserção 

dos spots de publicidade ou de televendas entre as emissões ou pelas regras 

de interrupção dos programas (art.11). 

 

- Assegurar a protecção dos menores através das disposições do art. 16 que 

visam evitar prejuízos de ordem moral ou física. 

 

                                                 
8 Cf. Carat Crystal e Bird & Bird, - Rapport Final :  Étude sur le Développement des Nouvelles Techniques Publicitaires 
– p. 6, Bruxelles, Abril 2002. 
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- Assegurar a protecção da saúde através da interdição à publicidade ao tabaco, 

bebidas alcoólicas e medicamentos com prescrição médica (arts. 13, 14, 15). 

 

Como se poderá ver no quadro seguinte, as principais disposições relativas à 

publicidade definidas na TVSF são: 

 

1. Definições (art.1) 

2. Regras de identificação e de inserção (arts. 10 e 11). 

3. Regras gerais de conteúdo (art.12) 

4. Regras de volume (arts. 18 e 18 bis) 

5. Sectores e siglas específicas (art. 13 ao 15). 

6. Patrocínio (art. 17). 

7. Menores (art. 16). 
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Directiva TVSF 
Capitulo I e IV 

Definições (Capitulo I) ; Publicidade Televisiva e Patrocínio (Capitulo IV) 

 Artigos Resumo do conteúdo Principais comentários e  recomendações da Bird & Bird 

1. 

Conceitos e definições (art. 1): 
«Radiodifusão televisiva»; 
«Publicidade televisiva»; 
«Publicidade clandestina»; 
«patrocínio»; «televendas»; 

a) radiodifusão televisiva: emissão primária com/sem fios terrestre/por satélite 
Codificada/não codificada de programas televisivos destinados ao público.  b) 
publicidade televisiva: toda a forma de mensagem televisiva contra remuneração ou 
pagamento similar ou com fins de autopromoção por uma empresa pública/privada -  no 
quadro de uma actividade comercial/industrial/artesanal/de profissão liberal - com o fim 
de promover, mediante pagamento, bens ou serviços - compreendendo os bens 
imóveis - direitos e obrigações. c) publicidade clandestina: apresentação verbal ou 
visual de produtos/serviços do nome/da marca/ou de actividades de um 
produtor/prestador de serviços nos programas quando a apresentação intencional por 
um organismo de radiodifusão com um fim publicitário é susceptível de induzir o público 
em erro. d) patrocínio: contribuição de uma empresa pública/privada não exercendo 
actividades de radiodifusão televisiva ou de produção de obras audiovisuais no 
financiamento de programas televisivos com o fim de promover o seu nome, a sua 
marca, a sua imagem, as suas actividades ou as suas realizações. e) televenda: a 
difusão de ofertas directas ao público mediante pagamento de bens ou de serviços. 

1. As regras de identificação são suficientes. 2. 2. Definição mais precisa 
de «programas televisivos» e autopromoção. 3.  Distinção mais rigorosa 
entre  «qualquer mensagem televisiva» e «autopromoção». Clarificação 
da noção "oferta directa" na definição de televendas. 4. O product 
placement é considerado como publicidade clandestina embora seja uma 
técnica frequentemente utilizada. Também as novas técnicas publicitárias 
em que o conteúdo editorial e comercial não são claramente distintos 
correm esse risco: publicidade interactiva, virtual e split screen. 

Regras de identificação (art. 10): a publicidade e a televenda devem ser facilmente 
identificáveis (e distinguidas por meios visuais e/ou acústicos) não podem ser isoladas; 
não devem utilizar técnicas subliminares; a publicidade clandestina é interdita. 

2. 
  

Regras de identificação e de 
inserção (art. 10 e 11). 

Regras de inserção (art. 11). 1. Inserção entre as emissões; inserção durante a 
emissão em certas condições definidas no parágrafo 2 ao 5 do mesmo artigo; respeito 
dos cinco critérios cujo objectivo é assegurar o respeito pelos titulares de direitos. 2. 
emissões compostas de partes autónomas/ emissões desportivas/ acontecimentos e 
espectáculos de estrutura similar, nas interrupções, a inserção de publicidade é 
possível mas, apenas e só, entre as partes autónomas ou intervalos.3. obras 
audiovisuais (ex. longas metragens e telefilmes) excluindo séries, novelas, emissões 
de entretenimento, documentários a regra é seguinte: obra audiovisual superior a 45 
mins- 1 interrupção; obra audiovisual superior a 90 mins- 2 interrupções; obra 
audiovisual superior a 90 mins + 20 mins: 3 interrupções. 4. intervalo entre as 
interrupções: deve haver um período de 20 mins entre cada interrupção no interior das 
emissões. Esta disposição aplica-se a todas as emissões, excepto às emissões 
compostas de partes autónomas ou emissões desportivas e aos acontecimentos e 
espectáculos de estrutura similar. 5. proibições específicas- serviços religiosos: 
proibida a interrupção. Nos jornais televisivos, emissões de informação política, 
documentários, emissões infantis com menos de 30 mins: sem interrupção: com mais 
de 30 mins: aplicação do art. 11.1 e 11.2. . 

1. Será necessária a significação precisa de «partes autónomas»? 2. As 
regras relativas às interrupções deveriam ser objecto de uma 
simplificação.   

3. Regras gerais de conteúdo 
(art. 12) 

Interdições: a) atingir o respeito pela dignidade humana b) discriminações raciais, 
sexuais, ou de nacionalidade; c) convicções religiosas ou políticas; d) de encorajar 
comportamentos prejudiciais à saúde ou segurança e) ao ambiente. 

Regras satisfatórias 
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Directiva TVSF 
Capitulo I e IV 

Definições (Capitulo I) ; Publicidade Televisiva e Patrocínio (Capitulo IV) (cont.) 

  Artigos Resumo do conteúdo Principais comentários e  recomendações da 
Bird & Bird 

4. Regras de volume (art. 18 .1 e 
2. e 18 bis) e art. 19. 

Volume/dia: 1. Mensagens publicitárias não devem ultrapassar 15% do tempo total da emissão diária. 
Spots de televenda/spots publicitários/ «outras formas de publicidade» não devem ultrapassar 20% do 
tempo total da emissão diária. Volume/ hora: 2. Os spots de televenda/spots publicitários não devem 
ultrapassar 20% por hora. Bis: as janelas de exploração das emissões de televenda não devem 
ultrapassar as 3 h por dia com um máximo de 8 janelas diárias. O art. 19 estabelece que os Estados-
membros podem definir regras mais restritivas que as do art. 18 , mas de forma a conciliar a procura em 
publicidade televisiva com os interesses do público tendo em conta a salvaguarda do pluralismo da 
informação e dos media e a função de informação, educação e divertimento do audiovisual. 

Convém saber se as regras relativas ao volume se 
estão actualizadas e não colocam problemas face 
ao desenvolvimento de algumas técnicas 
publicitárias. 

5. A autopromoção (art. 18.3) 
Definição: mensagens difundidas por organismo de radiodifusão relativas aos seus programas; os 
produtos conexos directamente derivados desses programas, forma de publicidade televisiva excluída do 
volume publicitário.  

 Necessidade de definir e distinguir publicidade 
televisiva e autopromoção? 

6. Os sectores e siglas 
específicas (art.13 ao 15) 

Tabaco (art. 13): publicidade e televendas proibidas. Medicamentos e tratamentos médicos (art. 14) 
sob prescrição médica: publicidade interdita. Medicamentos: televenda proibida. Álcool (art. 15): 
autorizado mediante condições específicas.  

  

7. Patrocínio (art. 17) 

De modo a manter a responsabilidade editorial do operador de radiodifusão e a informar o espectador os 
programas televisivos patrocinados devem responder às exigências seguintes: a) o conteúdo e a 
programação de uma emissão patrocinada não podem em nenhum caso ser influenciados pelo 
patrocinador. b) exigência da identificação pelo nome e/ou logo do patrocinador no princípio e fim dos 
programas. c) os programas não devem incitar a compra ou aluguer dos produtos ou serviços do 
patrocinador fazendo referências promocionais específicas a certos produtos ou serviços. 

O patrocínio está claramente definido e distinto da 
publicidade televisiva. 

8. Menores (art. 16) 

Interdição de prejudicar moral ou fisicamente os menores. Obrigação de respeitar um certo número 
de critérios: a) não deve incitar  directamente os menores à compra de um produto/serviço. b) não deve 
incitar os menores a persuadir os seus pais, ou terceiros. c) não explorar a confiança particular que os 
menores têm nos seu pais , professores ou outras pessoas. d) não devem apresentar os menores em 
situação perigosa. As televendas não devem incitar os menores a proceder a contratos para venda ou 
aluguer de bens ou serviços.  

 Regras satisfatórias 

Fontes: Directiva TVSF; Carat Crystal  e Bird & Bird - Étude sur le Developpement des Nouvelles Techniques Publicitaires - Bruxelles, Abril 2002.  

 18 



Rev isão  da  Di rec t iva  TVSF   
Consu l ta  Púb l i ca  

O estudo da Carat e da Bird & Bird que avaliou o desenvolvimento das novas técnicas 

publicitárias nos diversos Estados-membros no plano jurídico e económico, 

estabeleceu um panorama diversificado da importância de certas técnicas e da 

abordagem adoptada pelas autoridades nacionais. A regulação específica aplicável às 

novas técnicas é praticamente inexistente na maioria dos países europeus, de acordo 

com o referido estudo. 

 

O documento caracteriza as principais novas técnicas publicitárias nos diversos países 

europeus: 
 

a) Publicidade interactiva: Actualmente apenas o Reino Unido dispõe de uma 

regulamentação específica. A nível europeu existem apenas dois organismos 

de regulação neste domínio: o ITC – organismo britânico para os media e o 

código do European Group of Television Advertising (EGTA). Inexistência de 

um regulamento específico aplicável aos serviços comerciais interactivos, já 

que a publicidade interactiva é ainda recente na maioria dos países. 

 

b) Split screen: A utilização desta técnica é proibida em alguns Estados-

membros: Holanda, Portugal, Suécia e França. O Reino Unido e a Alemanha 

são os países que têm recorrido a esta técnica. A Alemanha é o único país que 

adoptou uma regulamentação específica. No Reino Unido, o ITC permite a 

utilização da técnica do écran dividido mas numa forma mais limitada (durante 

a mensagem publicitária é possível mostrar as informações sobre o programa, 

mas apenas por indicações textuais). 
 

c) Publicidade virtual (ou patrocínio virtual): Em Itália, em França, em Portugal 

e na Noruega a publicidade virtual é considerada como publicidade televisiva e 

contrária aos princípios que regem a inserção da publicidade nos programas e 

por essa razão não é autorizada. No Reino Unido e na Alemanha existem 

regulamentações específicas que introduzem alguns condicionalismos à 

utilização desta técnica. 
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6. O Caso Português 
 
6.1. O Mercado 
 

O abrandamento económico entre 2000 e 2002 tornou o sector publicitário em 

Portugal um dos mais penalizados. A crise no investimento publicitário atingiu todos os 

segmentos.  

 

Segundo as estimativas do OBERCOM, as despesas líquidas em publicidade 

decresceram 8,9% em 2001 e 8,8% em 2002. Para 2003 prevê-se que o investimento 

publicitário líquido se situe entre os 599 milhões de euros (cenário moderado) e os 606 

milhões euros (cenário optimista), ou seja, um aumento de 1,4 %  num  cenário 

moderado. 

 

Perspectiva de Publicidade Líquida de Media (2001-2005) - M€* 
  2001 2002 2003 2004 2005 
Imprensa 261 237 240 250 258 
Imprensa Regional 29 24 22 25 29 
Rádio 46 42 42 46 50 
Rádio Local 35 30 29 33 36 
Televisão 269 247 251 265 276 
Cabo 8 11 15 18 22 
Total 648 591 599 637 671 
Fonte: Estimativa Obercom 
*Cenário Moderado 
 

De acordo com os dados da Associação Portuguesa das Empresas de Publicidade e 

Comunicação (APAP), o mercado publicitário português atingiu (valores líquidos), em 

2001, uma queda acentuada de 9,1%, enquanto em 2001 o desinvestimento tinha sido 

de 6,2%. 

 

Nas despesas em publicidade por meio no ano de 2002, os mais penalizados pelo 

desinvestimento foram a imprensa diária e a Internet. A TV Cabo foi o meio a registar 

o crescimento mais significativo, à semelhança do ano anterior. 

 

2002 Total mercado por meio (variação em %) 
  Open TV Cabo TV Impr. D. Impr.  N.D. Rádio Outdoor Cinema Internet Total 

2002vs2001 -10,2% 51,2% -15,4% -12,5% -10,7% -0,3% -1,6% -14,0% -9,1% 
2001vs2000 -8,40% 176,40% -9,80% -11,30% -1,10% 4% 11,70% 7,10% -6,20% 
Fonte: APAP 
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Nos primeiros quatro meses de 2003, os anunciantes aumentaram em 5,5% as 

despesas em publicidade face ao mesmo período do ano anterior.  

 

Quatro dos oito meios considerados assinalaram aumentos positivos no investimento 

publicitário comparativamente ao mesmo período do ano anterior. A TV Cabo foi o  

meio a apresentar o crescimento mais significativo (43,7%), enquanto a TV de sinal 

aberto registou uma subida de 10,6%. A rádio e o cinema obtiveram aumentos mais 

modestos: 5% e 3,8 %, respectivamente.  

 
2003 Total mercado por meio (variação em %) 

  Open TV Cabo TV Impr. D. Impr.  N.D. Rádio Out Door Cinema Internet Total 
2003vs2002 10,6% 43,7% -7,9% -0,1% 5,0% -1,2% 3,8% -35,8% 5,5% 
Abr 03 vs Abr 02 11,9% 7,5% 5,0% 1,8% -8,8% 24,6% 28,8% -35,0% 9,2% 
Fonte: APAP 
 
Os restantes meios apresentaram crescimentos negativos, segundo os dados da 

APAP. A Internet foi de longe o meio mais penalizado com uma queda no investimento 

de 35,8%, comparativamente ao período homólogo do ano anterior. O desinvestimento 

em publicidade atingiu também a imprensa e o outdoor. A imprensa diária registou 

uma quebra de 7,9% e a não diária 0,1%. O outdoor assinalou uma descida de 1,2%.  

 

De acordo com a MediaMonitor, empresa do grupo Marktest, no primeiro quadrimestre 

de 2003, as despesas em publicidade no conjunto dos meios tradicionais totalizaram 

os 745,6 milhões de euros (a preços de tabela). 

 
A televisão foi o meio mais requisitado pelos anunciantes, representando 67% do 

investimento total do primeiro quadrimestre.  A imprensa ocupou a segunda posição 

com 18%. Para o outdoor foi canalizado 7,9% do total do investimento, cabendo à 

rádio e ao cinema 6,8% e 0,3%, respectivamente.  

 
Investimento Publicitário por Meio 1º quadrimestre 2003 (milhares de euros) 

Meios Jan/Abril  % segmento 
TV 499.416 67 
Imprensa 134.248 18 
Outdoor 58.665 7,9 
Rádio 50.997 6,8 
Cinema 2.311 0,3 
Total 745.638 100 
Fonte: MediaMonitor/Marktest 
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Em Abril, o investimento publicitário desceu 2,4% comparativamente ao mês anterior, 

em parte resultado do desinvestimento de 6,4% no meio televisão. A imprensa e o 

cinema obtiveram aumentos consideráveis: 8,9% e 8,8%, respectivamente. A rádio 

registou também um crescimento ligeiro das despesas em publicidade e o outdoor 

manteve praticamente os valores do mês anterior. 

Certo é que, após a nova quebra do investimento publicitário em 2002 (de 9,4% para 

imprensa, rádio e televisão, incluindo os media regionais e locais - base OBERCOM 

de receitas líquidas), os media tradicionais tenderão a crescer de forma mais lenta, 

sendo previsível que através de estratégias mais agressivas os meios só recuperem 

em 2005/2006 os valores de 2000. É, porém, no Cabo, que se assistirá a um forte 

crescimento das receitas de publicidade neste período, havendo expectativas de um 

crescimento na ordem dos 100% nos próximos três anos. De qualquer modo, as novas 

áreas emergentes, como a do product placement, por exemplo, terão seguramente 

uma capacidade de crescimento muito acima da média do mercado. 

Hoje, os grupos de media deparam-se com um abrandamento do investimento 

publicitário e de crise do modelo anteriormente definido como "convergência", o que 

tem produzido alguns efeitos não previstos nas estratégias previamente delineadas. 

Por outro lado, é um facto que começa a haver um conjunto de novas áreas de media 

e de marketing para as quais são canalizados investimentos anteriormente alocados 

aos meios de comunicação social tradicionais - refira-se a TV Cabo, a Internet, o 

Marketing Directo, o Mobiliário Urbano, o Product placement, etc., que no conjunto 

começam a ter uma quota significativa, sendo aliás de notar que algumas desta áreas 

não apresentam quebras relevantes nesta fase mais crítica. 

 
6. 2. Plano Jurídico 
 

Regulação e Auto-regulação 

 
Em Portugal, as entidades com funções reguladoras no sector da publicidade são 

duas: Instituto do Consumidor (IC) e Instituto da Comunicação Social (ICS). A 

jurisdição para a aplicação das sanções ou infracções cabe a uma comissão especial 

– Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria de Publicidade - constituída pelo 

presidente do ICS, o presidente do IC e um juiz proposto.   
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A principal entidade auto-reguladora nacional é o Instituto Civil da Autodisciplina da 

Publicidade (ICAP) cujo instrumento de auto-regulação é o Código de Conduta 

(CCICAP). As suas competências incluem tomada de decisões relativas aos seus 

membros: publicitários, agências de publicidade e media, inclusive operadores de 

televisão. 

 

O CCICAP fundamenta-se nos princípios estabelecidos pelo Código Internacional de 

Práticas de Publicidade da Câmara Internacional de Comércio (ICC). 

 

O CCICAP define âmbitos e alguns princípios gerais9: 

 

- A publicidade deve ser legal, decente honesta e transparente; 

- Respeito pelos princípios sociais e humanos; 

- Publicidade comparativa; 

- Publicidade testemunhal; 

- Protecção da vida privada; 

- Proibição de imitação; 

- Princípios de identificação; 

- Princípios de segurança, saúde e protecção de menores; 

- Protecção do ambiente; 

 

Em termos regulamentares, a actividade publicitária em Portugal é regida por duas 

principais configurações jurídicas: O Código da Publicidade (Decreto-Lei nº 330/90 de 

23 de Outubro alterado por diversos diplomas), e pela Lei da Televisão (Lei 31-A/98 de 

14 de Julho) tendo sido modificada em 1998 com a implementação da TVSF (Lei 

30.7.1998). 

 

Os princípios que regem a legislação portuguesa em matéria de publicidade são10: 

 

- Livre concorrência 

- Identificabilidade  

- Respeito pelos direitos do consumidor, em particular os menores. 

 
 
                                                 
9 cf. www.icap.pt 
10 Pedro Quartin Graça, - O Código da Publicidade Português – Análise Crítica – in 1ª Jornada de Direito e Ética da 
Publicidade; Súmula de Intervenções, ICAP, 15 de Maio 2003. 
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6.2.1. Definições 
 

- Uma grande parte das disposições legislativas portuguesas em matéria de 

publicidade correspondem à transposição literal da directiva. São os casos do 

patrocínio e das televendas. Outras apresentam um carácter mais restritivo.11 

 

6.2.2. Regras de inserção entre e durante os programas 
 

- Existência  de restrições na distribuição de publicidade nos serviços de 

radiodifusão públicos. 

 

- Os intervalos publicitários devem ser claramente identificados através de meios 

visuais e sonoros no início e no fim. O intervalo deve conter a palavra 

“publicidade”. Esta disposição  é mais restritiva do que na directiva TVSF12. 

 

- A publicidade deve ser inserida entre os programas. A inserção nos programas 

é possível mediante as disposições que constam da directiva, excepto nos 

programas religiosos (art. 25.3 da Lei TV)13. 

 

6.2.3. Regras relativas à quantidade de publicidade 
 
As regras sobre a quantidade de publicidade variam em função do tipo de canal: 

 

- Nos canais de cobertura nacional e acesso não condicionado, o tempo 

reservado às mensagens publicitárias não deve exceder 15% do período diário 

de emissão televisiva diária. A percentagem pode aumentar até 20% através 

de outras formas de publicidade ou de televenda. 

 

- Nos canais com acesso condicionado as mensagens publicitárias não devem 

exceder 10% do período diário de emissão. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
11Cf. Carat Crystal e Bird & Bird, «Rapport Final – Étude sur le Developpement des Nouvelles Techniques 
Publicitaires», Abril 2002. 
12 Idem 
13 Idem 
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6.2.4. Televendas  
 

- A Lei da Televisão estabelece no art. 33 da Lei da Televisão que os canais 

temáticos de autopromoções e televendas não devem incluir outros elementos 

de programas convencionais quer sejam notícias, transmissões desportivas 

filmes séries ou documentários. 

 

- Os canais de cobertura nacional e  acesso não condicionado podem transmitir 

diariamente até oito blocos de televenda, desde que a sua duração não exceda 

as três horas. 

 

- Os blocos de televenda devem ter uma duração ininterrupta de pelo menos 15 

minutos. 

 

- Nos canais de autopromoção é proibida a transmissão de blocos de televenda. 

 

6.2.5. Patrocínio  
 

No artigo 24 do Código da Publicidade estabelece-se que :  

 

- Os nomes e/ou o logotipo do patrocinador deve ser claramente identificado no 

princípio e no fim e durante os programas.  

 

- Os programas patrocinados não o devem ser por pessoas singulares  ou 

colectivas que tenham por actividade principal o tabaco ou derivados. 

 

- O conteúdo e a programação de uma emissão patrocinada não podem, em 

caso algum, ser influenciados pelo patrocinador. 

 

6.2.6. Product placement 
 

- Inexistência de enquadramento legal, embora seja uma técnica publicitária 

utilizada em Portugal. 
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- A Comissão de Aplicação das Coimas em Matéria de Publicidade 

estabelece que o product placement pode ser admitido nos mesmos 

termos que o patrocínio – art. 24 do CP e art. 17 da directiva da TVSF.14 

 

6.2.7. Novas Técnicas Publicitárias 
 

6.2.7.1. Split Screen 

 

- Inexistência de regulação específica. Trata-se de uma técnica 

raramente utilizada em Portugal, até à data. 

 
6.2.7.2. Publicidade Virtual 

 

- A Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria de Publicidade tomou 

já decisões relativas a esta nova técnica publicitária. Todas as 

decisões incidiram sobre a mesma perspectiva: a publicidade virtual é 

ilegal porque viola os princípios gerais de identificação contidos nos 

artigos 8 e 25 do CP. Pode ser associada a publicidade sub-reptícia tal 

como o product placement, de acordo com Veiga Gomes15. 

 
6.2.7.3. Publicidade Interactiva 

 

- Técnica publicitária recente, já que a televisão interactiva (iTV) só 

existe há cerca de um ano e meio em Portugal. No primeiro trimestre 

de 2003  existiam 24 mil utilizadores em Portugal e 8 mil set top boxes. 

A inexistência de legislação está directamente relacionada com o facto 

de ser uma técnica recente.  

            

6.2.8. Meios  
           

6.2.8.1. Rádio 

 

- Face à publicidade em televisão, a publicidade em rádio é sujeita a um 

menor número de disposições legislativas relativas a inserção e 

                                                 
14 Idem 
15 Cf. Fernando Veiga Gomes in cooperation of Bird & Bird Brussels, - Study on the Evolution of New Advertising 
Techniques - , Abril 2002. 
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duração. A quantidade de mensagens publicitárias permitida não deve 

exceder 20% do total da emissão diária.  

 
6.2.8.2. Internet e telemóveis 

 

- Inexistência de regulação específica e auto-regulação na publicidade, 

patrocínio e outras formas complementares de comunicação comercial 

para a Internet. 

 

- Inexistência de regulação específica ou auto-regulação para 

telemóveis.  

 

Ao nível do quadro regulatório, os diversos agentes do sector em Portugal 

reconhecem a necessidade de uma revisão do Código da Publicidade numa óptica de 

maior transparência e rigor. As recomendações dos diversos especialistas são as 

seguintes16: 

 

- Clarificação e maior rigor técnico na conceptualização em alguns 

domínios: conceitos de actividade publicitária e publicidade, de 

anunciante, profissional, agência de publicidade, etc. 

 

- Adequação do Código da Publicidade às novas técnicas de publicidade 

(publicidade virtual, interactiva, split screen). 

 

- Maior eficácia na regulação e na fiscalização em formas 

complementares de publicidade como o patrocínio. 

 

- Transparência e maior eficácia nos direitos de autor. 

 

- Regulação das formas complementares de publicidade (product 

placement). 

 

- Necessidade de auto-regulação em alguns domínios pelos diversos 

operadores dos media através da constituição de associações. 

 
                                                 
16 Cf. 1º Jornada de Direito e Ética da Publicidade; Súmula de Intervenções, p.3, ICAP, 15 de Maio 2003. 
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7. Posições das associações portuguesas relativas à revisão da directiva TVSF 
 
 
A Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN) e a Associação Portuguesa das 

Empresas de Publicidade e Comunicação (APAP) e o Instituto Civil da Autodisciplina 

da Publicidade (ICAP) - organismos nacionais para  defesa dos diferentes interesses 

gerais e específicos da comunicação publicitária em Portugal - enquadram as suas 

posições relativas à revisão da Directiva TVSF nas propostas apresentadas pelas  

entidades internacionais homólogas à consulta pública: Federação Mundial dos 

Anunciantes (WFA) e European Association of Communication Agencies (EACA), 

respectivamente. 

 

A proposta da APAP/EACA à revisão da directiva assenta nos seguintes aspectos: 

 

- Independência das disposições consignadas na directiva relativamente à 

tecnologia. 

 

- A necessidade de um quadro regulatório suficientemente amplo conciliável com 

a co-regulação e auto-regulação. 

 

- Necessidade de regulamentação genérica de formas complementares de 

publicidade existentes de acordo com o princípio da transparência (product 

placement, etc.). 

 

- Necessidade de abordagem diferenciada para a publicidade interactiva, 

independente da directiva TVSF.  

 

As posições da APAN/ICAP/WFA conciliam alguns dos aspectos defendidos pelas 

associações das empresas de publicidade e de comunicação e aprofundam outros: 

 

- Necessidade de um quadro regulador suficientemente genérico conciliável com 

a liberdade da comunicação publicitária e com formas lineares e não lineares 

de publicidade. 

 

- Importância do papel da co-regulação e da auto-regulação na comunicação 

publicitária. 
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- Liberdade de regulação dos diversos Estados-membros relativamente às novas 

técnicas e formatos publicitários. 

 

- Necessidade futura da criação de uma directiva de conteúdos electrónicos 

tendo em conta a evolução das tecnologias.  

 

 

8. Conclusões e Recomendações 
 
A directiva TVSF é um instrumento da maior importância para o mercado europeu 

numa fase de profundas e rápidas alterações no mercado audiovisual. A convergência 

dos media é considerado por alguns especialistas como um cenário para um futuro 

ainda indeterminado devido, entre outras razões, à crise conjuntural que o mercado 

atravessa e com consequências desconhecidas no plano jurídico, económico e 

cultural.  

 

Perante um panorama evolutivo com contornos ainda pouco precisos ao nível 

tecnológico nos diversos Estados-membros, alguns especialistas são apologistas de 

um controlo regular e uma adaptação das regulações verticais específicas em função 

das necessidades e por etapas, sem esquecer o estado ideal de regulação: a auto-

regulação.  

 

Entre os grandes problemas da conceptualização dos sectores e subsectores do 

Audiovisual, está a sua própria natureza e definição: o Audiovisual e a sua 

sectorização ainda não é entendido de forma idêntica, unívoca e inequívoca, por todos 

os protagonistas, isto é, Estados-membros da UE, entidades reguladoras, operadores, 

produtores, media e research. O mesmo sucede com a questão da normalização dos 

indicadores e dos sistemas de medição e controlo, quer sejam de receitas, de públicos 

e de audiências. 

 

O audiovisual compreende, na acepção comunitária, uma dimensão cultural, mas é 

igualmente uma actividade económica de crescente importância estratégica. Daí a 

necessidade de os Estados-membros deverem apostar na criação das condições que 

permitam a introdução de um sector audiovisual competitivo sem deixar de enquadrar 

o modelo nas políticas de concorrência e na actividade industrial necessária ao 

desenvolvimento do sector. 
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No contexto da migração para o digital, a questão da normalização não pode ficar 

circunscrita apenas à definição de «obra» e de «produtor», é imperioso que o campo 

da harmonização seja alargado ao conjunto do dispositivo digital, da infra-estrutura de 

rede à pós-produção e aos sistemas digitais de publicidade. 

 

Da mesma forma, é fundamental que a conceptualização seja muito clara sempre que 

se fala de regulação, co-regulação e auto-regulação. É um tema absolutamente 

estratégico para a Europa, mas não é de todo claro que sempre que se fala destes 

conceitos todos os actores do processo estejam a pensar no mesmo. 

 

Uma outra questão decisiva é a questão da transparência do sector. A clareza e a 

transparência da informação  tem levado a que se considere a questão da carência de 

informações fiáveis, actuais e pertinentes como um dos aspectos críticos no 

desenvolvimento do Audiovisual europeu. 

 

É ainda importante referir que a estratégia para a competitividade do Audiovisual 

europeu na era digital passa pela dinamização prioritária de uma indústria com 

capacidade de enquadrar conteúdos culturais públicos, a par dos modelos tradicionais 

inerentes à cadeia de valor. 

 

Em Portugal, claramente, a competitividade do Audiovisual passa pela necessidade da 

criação de uma estratégia nacional renovada, aplicada à especificidade do mercado 

português e em complementaridade à visão da União Europeia, acompanhando a 

própria revisão da Directiva TVSF. 

 

E ainda a questão do acompanhamento do sector: monitorizar e dar transparência ao 

novo modelo a implementar através da produção de relatórios, de research e do 

confronto com observadores qualificados. 

 

Nesta medida e como entidade de referência nacional para a investigação dos media 

em Portugal, o OBERCOM considera fundamental a revisão da directiva, de acordo 

com alguns princípios gerais orientadores: 

 

 

- Considerando a importância da componente económica e a óptica 

industrial sob as quais o sector do audiovisual é encarado torna-se 
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relevante o seu enquadramento numa perspectiva dos interesses públicos 

gerais que concilie os objectivos de promoção e desenvolvimento do 

mercado, por um lado, com a salvaguarda dos direitos dos consumidores. 

 

- Assegurar o primado jurídico da defesa dos direitos, liberdades e garantias 

dos cidadãos, assegurar as questões ligadas ao acesso e circulação de 

conteúdos, criando as pontes jurídico-institucionais que garantam a defesa 

do «consumidor de media» no âmbito da cidadania e de um quadro de 

valores que integre, entre outros, a diversidade, o pluralismo cultural e a 

info-inclusão. 

 

- Defesa da publicidade no contexto da liberdade da comunicação 

publicitária que deve ser confinada a um quadro de direito genérico e 

orientado por políticas de auto-regulação adequadas à multiplicidade das 

técnicas e aos quadros regulamentares da especialidade, garantindo 

simultaneamente uma abertura à emergência de novas modalidades tendo 

em atenção a dicotomia comunicação publicitária/televisão vs 

comunicação publicitária/interactividade. 

 

- De acordo com o princípio da subsidariedade, o regulador europeu só deve 

intervir sobre temas que não possam ser eficazmente regulados por cada 

um dos Estados-membros. 

 

- O estado actual dos desenvolvimentos tecnológicos deveria conduzir a  

uma clarificação da directiva ou a uma revisão moderada sem ter como 

ambição a extensão a todos os media. 

 

- Assegurar a neutralidade da tecnologia face aos diferentes mecanismos de 

regulação. 

 

 

  9. Proposta 
 
A proposta do OBERCOM radica em alguns princípios básicos: liberdade e 

importância da comunicação publicitária, flexibilidade da legislação, transparência do 
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sistema, normalização das nomenclaturas, neutralidade da tecnologia, regulação, co-

regulação, auto-regulação e monitorização sistemática.  

 
9.1. Conceitos e Definições [(art.1 c)-f)] 
 

9.1.1. 

9.1.2. 

9.1.3. 

9.1.4. 

9.1.5. 

As definições e conceitos de publicidade, nomeadamente televisiva, devem 

ser suficientemente genéricos para permitir as diversas formas de 

publicidade: lineares (televisiva) e não lineares (televisão interactiva digital).  

Dada a evolução constante e imprevisível das tecnologias e das novas 

técnicas de publicidade (ex. split screen, publicidade interactiva e virtual), a 

directiva deve reger-se pelo princípio da independência face ao 

desenvolvimento tecnológico e da flexibilidade, para possibilitar a adaptação 

da tecnologia às disposições regulamentares da directiva e incentivar 

mecanismos de regulação, co-regulação e auto-regulação . 

 

Definição distinta e clara de autopromoção e forma independentizada da 

conceptualização da publicidade televisiva. 

 

Equacionamento da pertinência da conceptualização para a publicidade 

interactiva já que se enquadra nos serviços da Sociedade de Informação e 

consequentemente de uma regulamentação distinta.  

 

Face à falta de conhecimento assertivo sobre a importância actual das novas 

técnicas publicitárias nos diversos mercados publicitários europeus a 

definição e respectiva regulação deveriam ser deixadas inicialmente aos 

Estados-membros e como medida complementar e à auto-regulação por parte 

dos agentes da indústria publicitária.  

 
Enquadramento jurídico de formas complementares à publicidade tradicional, 

nomeadamente o product placement, através de um conjunto de princípios 

fundamentais já que se trata de técnicas praticadas em determinados 

mercados europeus e sob determinadas condições de funcionamento, sendo 

formas importantes de financiamento dos custos de produção e aceitáveis 

pelos públicos. 

 

 

 32 



Rev isão  da  Di rec t iva  TVSF   
Consu l ta  Púb l i ca  

9.2. Normas gerais (art. 12) e relativas aos menores (art. 16): 
 
As normas gerais e as relativas à protecção de menores continuam válidas e 

adequadas ao actual quadro da publicidade televisiva e à emergência das novas 

tecnologias. 

 
9.3. Forma e apresentação da publicidade televisiva e das televendas (art. 10) 
 

9.3.1. 

9.3.2. 

9.3.3. 

9.4.1. 

9.5.1 

As regras actuais de identificação estão adequadas para possibilitar o 

desenvolvimento das novas técnicas publicitárias, inclusive o split screen  Os 

modos de separação entre conteúdos editoriais e a publicidade devem ser da 

competência dos Estados-membros. Todas as formas de publicidade devem 

ser permitidas nos diversos Estados-membros em conformidade com o 

respeito pelo princípio da separação entre conteúdos e publicidade. 

 

O art. 10.2. deve ser clarificado e definido em que circunstâncias 

«excepcionais» os spots publicitários isolados devem ser permitidos. 

 

Algumas formas de publicidade que tendencialmente estão a ser 

consideradas como publicidade sub-reptícia, nomeadamente o product 

placement e que adquirem cada vez maior importância como fonte de receitas 

necessitam que sejam criadas formas de identificação apropriadas.  

 
9.4. Inserção da publicidade e das televendas (art.11) 
 

O art. 11.1. está adequado ao actual quadro da publicidade televisiva. Os arts. 

11.2. ; 11.3, 11.4., deveriam ser mais genéricos e simplificadas de modo a 

possibilitar o ambiente interactivo e as novas técnicas publicitárias, em 

particular, a técnica do split screen.  

 
9.5.  Publicidade e televendas a determinados produtos (art. 13, 14 e 15) 
 

O conjunto de disposições relativas às proibições e restrições à publicidade 

de produtos medicinais, álcool e tabaco estão adequadas ao desenvolvimento 

actual dos mercados e da indústria publicitária e salvaguardam os interesses 

gerais públicos. 
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9.6.  Duração (art.18 e 19) 
 
9.6.1. 

9.8.1. 

9.8.2. 

9.8.3. 

As regras de duração estão apropriadas, mas questiona-se a pertinência de 

adequar restrições quantitativas à publicidade virtual e interactiva já que no 

caso do ambiente interactivo o consumidor toma uma decisão consciente e 

permanece nele de acordo com a sua vontade. 
 

9.7.  Patrocínio (art.17) 
 

9.7.1. As disposições relativas ao patrocínio estão adequadas às novas tecnologias 

e o patrocínio virtual não é um tipo diferente de patrocínio, mas apenas se 

serve de tecnologias diferentes. 

 
9.8. Novas Técnicas Publicitárias 

 
 

A publicidade em plataformas digitais, caracterizada pela interactividade, que 

permitem ao consumidor a selecção de conteúdos informativos coloca um 

conjunto de novas questões. A mudança do ambiente linear para um não 

linear pode definir os limites do campo de aplicação da directiva TVSF que em 

princípio não se aplicam a partir do momento em que o espectador tem um 

comportamento activo, com capacidade de escolha individual. Nessa medida, 

questiona-se a necessidade da directiva estabelecer a distinção entre 

técnicas publicitárias tradicionais associadas a uma experiência «involuntária» 

e a experiência «voluntária» própria de um ambiente interactivo.  

 

Independentemente do comportamento activo que o ambiente digital 

proporciona, propõe-se a possibilidade de que alguns princípios estabelecidos 

na directiva sejam aplicados a esta técnica e às restantes (publicidade virtual 

e split screen) nomeadamente os arts. 10,12,13,14,15,16.  

 

A regulamentação das novas técnicas deve ser tratada de forma idêntica para 

todos os media. Os serviços interactivos e virtuais não devem ser submetidos 

a regras mais restritivas, mas conter princípios suficientemente flexíveis e 

genéricos de modo a permitir o seu desenvolvimento já que o estado actual 

destas técnicas de publicidade ainda não tem contornos precisos. A 
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flexibilidade seria também uma forma de incentivar a criação e o 

desenvolvimento de figuras de auto-regulação. 

 

9.8.4. A regulamentação, embora flexível, das novas técnicas pela UE pode 

constituir uma forma de homogeneização e de transparência das abordagens 

regulamentares nos diversos países europeus. 

 
9.9. Emissões destinadas unicamente ao território nacional (art.20) 
 

O art. 20 mantém-se adequado aos objectivos gerais da directiva e em conformidade 

com a evolução recente dos mercados e das tecnologias. 
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