
O futuro da televisão portuguesa não será muito diferente daquele que é o seu futuro no
resto da Europa, embora seja um mercado muito particular, pois Portugal é o país no
continente europeu que mais consome televisão e que apresenta a grelha de programação
mais díspar dentro do contexto europeu, com grandes aproximações ao mercado da
América Latina. O futuro da televisão é (in)certo, mas são notórias as transformações que já
estão a acontecer e muitas passam pelo digital. 

Os investigadores que se dedicam a estas áreas têm perspetivado vários cenários possíveis
para o futuro televisivo, dos mais moderados aos mais extremos. E quase todos nos alertam
para o facto de que este tipo de evoluções estruturais está muitas vezes dependente de
inúmeros fatores que se cruzam na linha de pensamento de que, em 2030, a forma de ver
televisão será completamente diferente da atual. 

A história mostra-nos que sempre que nasce um novo meio, o entusiasmo das massas
fervilha pela novidade que este novo ‘canal’ traz. A euforia é tanta que quase parece
sentenciar outros meios, ora vejamos: quando surgiu a rádio, profetizou-se a morte da
imprensa; quando surgiu a televisão, antecipou-se o fim da rádio. E, agora, com o streaming,
vaticina-se o fim da televisão. 

Será que vai ser mesmo assim? Fará isto sentido? Considero que não. Todos os momentos
de viragem e de aparecimento de novos meios são transformadores, capazes de fragmentar
o mercado devido à maior oferta criada, mas não seria precisa uma extensa análise
temporal para constatar que os meios tradicionais se adaptam sempre aos novos players. E a
televisão não será a exceção, também ela se reinventará.

Aliás, se pensarmos bem, o streaming é televisão. A única diferença é o meio de distribuição
ao cliente final, tal como a televisão por cabo ou satélite. 

Ressalvo que em Portugal este processo ocorrerá mais morosamente por existir uma
tradição cultural de consumo de televisão nos moldes convencionais. Convicto de que este
vai continuar a ser um meio central nas sociedades contemporâneas, surgirá uma nova
forma de fazer, e de ver, Televisão.
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