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Anuário da Comunicação 2005-2006

O anuário da comunicação que aqui se apresenta corresponde ao sexto volume de publicações realizado pelo OberCom desde 1999. 
Os leitores habituais do mesmo encontrarão algumas inovações e outras continuidades, mas cremos ter dado mais um passo na 
aproximação daquilo que entendemos poder ser o contributo do OberCom para uma visão descritiva, mas também analítica, da realidade 
dos mercados e das utilizações no quadro da comunicação em Portugal.  
Por se ter escolhido um modelo diferente de apresentação e organização dos dados, valerá a pena partilhar também com o leitor um 
pouco  do  que  pretendemos  vir  a  atingir.  Todos  os  processos  de  criação  partem  de  uma  definição  do  objecto  que  se  pretende  realizar,  seja  
ele  uma  pintura,  uma  música  ou  um  programa  de  rádio  ou  um  artigo  de  imprensa.  Talvez  por  isso  valha  a  pena  definir  o  que  é  um  anuário  
da comunicação. Na perspectiva do OberCom, um anuário da comunicação deve ser um espaço onde se congrega informação produzida 
por diferentes entidades do sector, mas onde também surge informação fruto da colaboração entre o próprio OberCom e entidades 
vocacionadas para a recolha estatística e a produção de informação de qualidade e representativa da realidade a nível nacional. 
Mas um anuário da comunicação é também um espaço aberto para a apresentação de opiniões e visões, mesmo que por vezes 
contraditórias entre si, ou polémicas, sobre o que aconteceu ao longo de um espaço de um ano, bem como de prospectiva sobre a 
influência  de  decisões  e  acontecimentos  no  futuro  próximo.
O anuário da comunicação que vos convidamos a consultar e ler é para nós um primeiro passo para o modelo de anuário que pretendemos 
consolidar, no futuro, como uma das imagens de marca do Observatório da Comunicação.  
Tal como aqui se apresentam dados produzidos em colaboração com o INE, para o sector da publicidade para os anos de 2004 e 
2005, também esperamos vir a poder, no anuário de 2007-2008, apresentar um conjunto de informação estatística para os sectores do 
audiovisual e publicações periódicas de elaboração conjunta INE/OberCom. Uma outra área prioritária para o OberCom é dotar o anuário 
de uma maior ênfase analítica que permita retratar as evoluções dos dados apresentados para os diferentes sectores. 
A introdução de um capítulo dedicado aos Olhares sobre a Comunicação, que é constituído por textos de autores convidados, cuja única 
dimensão comum é a total liberdade temática e analítica para caracterizar o último ano na área da comunicação, constitui também uma 
inovação deste anuário. Uma inovação, só possível graças à amável e imprescindível colaboração de diversas personalidades da área 
da  comunicação,  da  área  empresarial  à  académica.  O  nosso  agradecimento  fica  também  a  todos  aqueles  que,  embora  tendo  aceite,  não  
puderam em tempo útil juntar-se a esta análise. 
Resta-nos,  por  fim,  agradecer  às  entidades  associadas  do  OberCom  e,  também,  a  todas  as  outras  entidades  que  têm,  ao  longo  dos  anos,  
colaborado com o Observatório da Comunicação na publicação dos dados que fazem o Anuário da Comunicação.
Esperamos que este documento possa ser de utilidade para todos quantos trabalham com a informação no sector da comunicação.

Gustavo Cardoso
Director do OberCom 

Um Anuário para a Comunicação
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O exercício de cruzamento desta variá-
vel com as regiões Marktest aponta para 
algumas assimetrias regionais de pene-
tração social da televisão. A região do 
Interior de Portugal atinge os 22,6%, se-
guida da Grande Lisboa com 19,6%, e o 
Litoral Norte com 19,1% e Litoral Centro 
com 15,5%. Com valores inferiores surge 
o Grande Porto registando 11,7%, e a re-
gião Sul com 11,5%.
E quais os géneros televisivos mais emiti-
dos pelas televisões portuguesas genera-
listas de sinal aberto? Comecemos pelos 
conteúdos com menor presença televisi-
va. Os dados mais recentes, relativos ao 
1º semestre de 2006, demonstram que 
em todos os canais hertzianos os progra-

1. Televisão
II - Sectores da Comunicação

mas de “Arte e Cultura” são os conteúdos 
televisivos menos emitidos – posicionan-
do-se   na   cauda   da   tabela,   ou   não   figu-
rando sequer, caso da estação TVI. Muito 
embora a última posição seja partilhada 
pelos três canais restantes, será relevan-
te acrescentar que o pacote de minutos é 
bastante distinto entre si, o canal 2: (ago-
ra novamente RTP 2) disponibiliza o maior 
montante de minutos (2913,4), contras-
tando com a quota de 195,9 da SIC para 
este tipo de programação.
Se analisarmos a distribuição dos três pri-
meiros canais, observamos que a RTP 1 
disponibilizou a maior parcela de espaço 
televisivo a programas de divertimento, 
64521,1 minutos, seguindo-se os progra-
mas de informação com 57674 minutos 
de  emissão  e  os  conteúdos  de  ficção  com  
55233,1 minutos emitidos.
O canal 2: destacou-se das restantes com 
o primeiro lugar dedicado a programas de 
Cultura Geral/Conhecimento com 84051,8 
minutos de emissão, programas de Ju-
ventude com 58269,9 e Informação com 
50623,5 minutos. Importa ainda apontar 
para o penúltimo lugar atribuído à Pu-
blicidade1 neste canal (3112,6 minutos), 
dado que reforça a posição de outsider 
em termos de programação e estratégia 
– note-se que é, em termos globais e rela-
tivo, o canal de televisão menos visto em 
Portugal.
Por seu turno, passando para os canais 
privados, vemos que na estação de tele-
visão SIC, a Ficção ocupa lugar de des-
taque com 83704,6 minutos, seguida da 
Publicidade com 58684,4 minutos e o Di-
vertimento 42163,1 minutos. Do mesmo 
modo, na TVI a Ficção ocupa 89432,4 
minutos, Publicidade 61415,3 e Informa-
ção com 41285,5 (menos de metade da 
ficção).

1 Publicidade essa apenas de cariz institucional.

Este primeiro capítulo de um conjunto de 
textos e respectivos anexos estatísticos 
pretende efectuar uma síntese das princi-
pais tendências do sector da televisão em 
Portugal. Os dados analisados foram dis-
ponibilizados pelo serviço de MediaMo-
nitor da Marktest e pelo ICP–ANACOM 
(Instituto das Comunicações de Portugal 
- Autoridade Nacional de Comunicações), 
entidade reguladora do sector das comu-
nicações em Portugal.
Segundo dados da Marktest, a média 
de tempo dispendido por espectador, 
em 2005, a visionar televisão foi de 
04h:17m:56s. Parcela temporal do quo-
tidiano um pouco acima das principais 
tendências médias europeias que se 
balizam pelas 3 e 4 horas diárias de vi-
sionamento. Esta distância demonstra o 
forte peso da televisão na dieta mediática 
portuguesa, variando, é certo, em função 
das coordenadas de localização no espa-
ço social dos agentes.
As mulheres tendem, pois, a ver mais 
televisão, 56,2% contra os 43,8% 
alcançados pelos homens no 1º 
semestre de 2006 (Marktest). As idades 
mais permeáveis à televisão parecem 
ser, segundo os dados, as superiores 
aos 64 anos. A condição de reformado 
parece, à partida, proporcionadora, de 
um maior tempo de lazer, aliada a uma 
maior propensão para se viver situações 
de isolamento social, contribuindo em 
muito para a explicação deste dado. Por 
seu turno as crianças apresentam uma 
percentagem de 9,6%. Em termos etários 
os escalões entre os 15 e 24 anos, 25 e 
34 anos, 25 e 44 anos, apresentam uma 
média oscilando à volta dos 12%.
Remetendo ainda para os dados e con-
ceitos da Marktest para o mesmo período, 
isto é, 1º semestre de 2006, a classe A/B 
da Marktest (classe alta/média alta) apre-
senta os níveis mais baixos de audiência 
televisiva com 14,1% contrastando com 
os 33,2% da classe D. Estima-se ainda 
que dentro da classe C1 (classe média), 
23,5% assistam a televisão e 29,2% na 
classe C2 (classe média baixa).
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 Programas Minutos Emitidos

   
   RTP1   
      Arte e cultura 7 204,2
      Cult.geral/conhecimento 423 11831,8
      Desporto 417 11378,4
      Diversos 26348 10063,5
      Divertimento 2056 64521,1
      Ficção 1799 55233,1
      Informação 2260 57674
      Juventude 563 7386,1
      Publicidade 15287 42347,8
   [Total] RTP1 49160 260640
   2:   
      Arte e cultura 44 2913,4
      Cult.geral/conhecimento 2232 84051,8
      Desporto 865 22768,9
      Diversos 11777 7506,8
      Divertimento 211 10061,2
      Ficção 647 21341
      Informação 1811 50623,5
      Juventude 4438 58260,9
      Publicidade 3315 3112,6
   [Total] 2: 25340 260640
   SIC   
      Arte e cultura 4 195,9
      Cult.geral/conhecimento 211 5646,2
      Desporto 151 3127,3
      Diversos 31445 10535,2
      Divertimento 1571 42163,1
      Ficção 3388 83704,6
      Informação 1133 33498,2
      Juventude 1472 22033,7
      Outros 44 52
      Publicidade 23080 58684,4
   [Total] SIC 62499 259640,5
   TVI   
      Cult.geral/conhecimento 217 7453,4
      Desporto 367 6346,4
      Diversos 25715 8974,6
      Divertimento 1366 39201,2
      Ficção 2702 89432,4
      Informação 2002 41285,5
      Juventude 318 6531,1
      Publicidade 25429 61415,3
   [Total] TVI 58116 260640

Fonte: Marktest
* (Sem TV por cabo)

Ainda segundo a Marktest de Janeiro a 
Julho de 2006, a produção nacional de 
conteúdos televisivos constituiu 55% da 
emissão dos quatro canais de sinal aberto 
(RTP1, 2:, SIC e TVI), num total superior 
a 9600 horas, uma média diária superior 
a 11 horas por canal2. Os dois canais pri-
vados  apostam  sobretudo  na  ficção  –   in-
vestindo em grande medida na produção 
nacional.  Em  termos  de  ficção,  segue-se  a  
produção televisiva “made in U.S.A” com 
um peso de 23% da emissão. Com menor 
relevo os programas produzidos na União 
Europeia representaram 7,5% da oferta 
televisiva. Para além dos programas de 
produção conjunta (6,3% da emissão to-
tal) e produzidos no Brasil (5%), os que 
tiveram origem noutras regiões represen-
taram 3% da emissão.
Nos canais privados percebe-se bem a de-
pendência das receitas publicitárias quan-
do se observa o peso dos compromissos 
publicitários. Os momentos dedicados à 
publicidade ocupam sempre o segundo 
lugar das suas grelhas televisivas.
Saliente-se ainda que a audiência de te-
lejornais3 em Portugal no ano de 2005 
registou um índice médio de 8,8%. Indi-
cador que revela o peso maioritário da 
programação e consumo de conteúdos 
de entretenimento e lazer/ócio versus as 
programações de informação, interesse 
social e conhecimento.
Juntando a esta análise as principais con-
clusões do estudo levado a cabo por Gus-
tavo Cardoso e Sandro Mendonça, intitu-
lado “Dinâmicas concorrências no merca-
do televisivo português, observamos que 
a evolução média anual do share global 
para o período 1999-20064” aponta para 
uma concorrência dinâmica em que o 
mercado não demonstrou ainda uma ten-
dência de monopolização das audiências 
–  com  o  fim  dos  cenários  de  share de qua-
se 50% para um canal. O tecto de quota 
máxima para o player ganhador tende a 
rondar os 39% no prime time e de 34% 
no share global, assentes numa lógica de 
rotação cíclica das posições de liderança 
entre os dois primeiros líderes do merca-
do televisivo no período subsequente – a 
TVI e a SIC.
Passemos para a Televisão por Cabo. 
Segundo a Autoridade reguladora das te-
lecomunicações e comunicações postais 
em Portugal – ANACOM, o total de aloja-
mentos cablados no 2º trimestre de 2006 
no território nacional cifrava-se nos 3.914 
milhares. Quase metade (45% - 1.761 
milhares) destes lares encontrava-se na 
região5 de Lisboa e Vale do Tejo. A região 
Norte recolhia 28,4%, a região Centro 
14,1%, o Algarve contabilizava 5,5%, o 

2 Nesta análise consideraram-se apenas programas, 
exceptuando por isso breaks comerciais e de auto-
promoção.

3 Fonte: MediaMonitor, MMW/Telereport (Audiências 
NET).

4 Os valores para 2006 reportam-se ao intervalo 1 de 
Janeiro a 23 de Maio.

5 Segundo a NUTS II (Nomenclatura das Unidades 
Territoriais para Fins Estatísticos)

Tabela A.1.1 - Géneros televisivos emitidos por estação de Televisão*, 1º semestre 2006
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Alentejo contava com 3,3%, a Região Au-
tónoma  da  Madeira  2,2%  e,  por  fim,  a  Re-
gião Autónoma dos Açores com apenas 
1,4% (56 milhares).

Tabela A.1. - Alojamentos cablados (mi-
lhares) e variação (%) por NUTS II, 2º tri-
mestre de 2006 

 
Alojamentos 

cablados 
(milhares)

Variação (%)

Trimestral 
(%)

Homóloga 
(%)

Norte 1.113 6,8% 12,4%

Centro 553 3,0% 7,7%

Lisboa 1.761 0,3% 1,7%

Alentejo 131 1,3% 3,9%

Algarve 214 2,8% 12,4%

RAA 56 0,0% 0,7%

RAM 87 0,0% 0,0%

Total 3.914 2,6% 6,0%

Fonte: Anacom

Se tomarmos em linha de conta os assi-
nantes efectivos de TV por cabo o número 
decresce para um total de 1.407 milhares. 
Afinando  a  análise  denota-se  que  a  região  
comporta-se, mais uma vez, como uma 
importante variável distintiva dos consu-
mos televisivos. Com efeito, a região de 
Lisboa concentra mais de metade dos as-
sinantes (50,6% - 712 milhares), seguin-
do-se a região Norte com 23,3% e a região 
Centro com 11,9% do total de assinantes. 
Com valores abaixo dos 5% está a Região 
Autónoma dos Açores (4,8%), a região do 
Algarve (3,6%), a Região Autónoma dos 
Açores  (3%)  e  por  fim  a  região  do  Alentejo  
com apenas 2,7%. Esta distribuição reve-
la bem as assimetrias de distribuição do 
cabo a nível nacional.
Concluindo, do lado da oferta por parte 
das televisões portuguesas observamos 
o maior peso de programação de entrete-
nimento/divertimento, lado a lado, com os 
programas  de  ficção  e  publicidade.  A  frag-

mentação do bolo publicitário decorrente 
do aumento da oferta e da concorrência 
impõem a monitorização das audiências e 
a adequação permanente das estratégias 
de apostas e investimento em conteúdos 
populares por parte das estações.
Importa ainda salientar o peso hegemónico 
da televisão na dieta mediática 
portuguesa. A leitura regional aponta 
para algumas desigualdades no consumo 
televisivo, sendo que estas assimetrias 
se acentuavam ainda mais quando nos 
reportamos à televisão por cabo, como 
referido. Estes valores espelham bem, por 
um   lado,   as   desigualdades   geográficas,  
e por outro, o fenómeno português 
contemporâneo de litoralização, patente no 
fosso entre a realidade sócio-económica e 
demográfica  do  litoral  versus a do interior. 
Mas também, o da urbanização, com a 
concentração nos centros urbanos onde 
a densidade populacional e o poder de 
compra é mais elevado.
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1.1.1 Share Total Cabo – Total TV/ Total Cabo, 2005 e 1º semestre 2006 

2006 – 1º Semestre

 Média por período

 Total TV Total Cabo
 Share  % Share  %
 02:30:00 - 26:30:00 02:30:00 - 26:30:00
      Universo 100 13,1
Fonte:  Marktest

2005

 Média por período 

 Total TV Total Cabo
 Share  % Share  %
 02:30:00 - 26:30:00 02:30:00 - 26:30:00
      Universo 100 13,2
Fonte:  Marktest

1.1.2 Tempo por Espectador 2005 – Total TV – 2005 e 1º semestre 2006

 2005
 Total TV
 Universo
 ats
Total  Dia 4:17:56
Fonte:  Marktest

1.1.3 Géneros televisivos emitidos por estação de TV (Sem TV por cabo), 2005 e 1º semestre 2006

1º Semestre 2006

 Programas Minutos Emitidos
      RTP1   
            Arte  e  cultura 7 204,2
            Cult.geral/conhecimento 423 11831,8
            Desporto 417 11378,4
            Diversos 26348 10063,5
            Divertimento 2056 64521,1
      Ficção 1799 55233,1
            Informação 2260 57674
            Juventude 563 7386,1
            Publicidade 15287 42347,8
      [Total]  RTP1 49160 260640
   2:   
            Arte  e  cultura 44 2913,4
            Cult.geral/conhecimento 2232 84051,8
            Desporto 865 22768,9
            Diversos 11777 7506,8
            Divertimento 211 10061,2
      Ficção 647 21341
            Informação 1811 50623,5
            Juventude 4438 58260,9
            Publicidade 3315 3112,6
   [Total] 2: 25340 260640
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      SIC   
            Arte  e  cultura 4 195,9
            Cult.geral/conhecimento 211 5646,2
            Desporto 151 3127,3
            Diversos 31445 10535,2
            Divertimento 1571 42163,1
      Ficção 3388 83704,6
            Informação 1133 33498,2
            Juventude 1472 22033,7
            Outros 44 52
            Publicidade 23080 58684,4
      [Total]  SIC 62499 259640,5
      TVI   
            Cult.geral/conhecimento 217 7453,4
            Desporto 367 6346,4
            Diversos 25715 8974,6
            Divertimento 1366 39201,2
      Ficção 2702 89432,4
            Informação 2002 41285,5
            Juventude 318 6531,1
            Publicidade 25429 61415,3
      [Total]  TVI 58116 260640
Fonte:  Marktest

2005

 Programas Minutos Emitidos
      RTP1   
            Arte  e  cultura 193 732
            Cult.geral/conhecimento 1103 31524
            Desporto 784 22032
            Diversos 52490 19862
            Divertimento 4249 134897
      Ficção 3644 111111
            Informação 4270 112597
            Juventude 1026 12890
            Publicidade 25112 79954
      [Total]  RTP  1 92871 525600
   2:   
            Arte  e  cultura 130 4417
            Cult.geral/conhecimento 4720 158139
            Desporto 1739 44940
            Diversos 27345 14020
            Divertimento 558 24359
      Ficção 1151 39058
            Informação 4600 122019
            Juventude 8448 112483
            Publicidade 6678 6166
   [Total] 2: 55369 525600
      SIC   
            Arte  e  cultura 11 460
            Cult.geral/conhecimento 466 13384
            Desporto 11 609
            Diversos 66415 23847
            Divertimento 3365 83886
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      Ficção 7575 184201
            Informação 1775 45533
            Juventude 4041 68504
            Publicidade 57630 104571
      [Total]  SIC 141289 524996
      TVI   
            Cult.  geral/conhecimento 309 12747
            Desporto 492 10359
            Diversos 51535 17342
            Divertimento 2950 86371
      Ficção 5596 171512
            Informação 3805 82637
            Juventude 1375 16570
            Publicidade 53783 128062
      [Total]  TVI 119845 525600
Fonte:  Marktest

1.1.4   Perfil  Audiência  TV  Generalista  Por  Regiões  Marktest  Classe  Marktest,  Sexo  e  Idade,  2005  e  1º  
semestre 2006

 2005 2006
Grande Lisboa 20,4 19,6
Grande Porto 11,5 11,7
Litoral Norte 18,2 19,1
Litoral Centro 15,9 15,5
Interior 22,5 22,6
Sul 11,6 11,5
   
  1º Semestre

 2005 2006
Classe A/B 14,6 14,1
Classe C1 23,2 23,5
Classe C2 29,6 29,2
Classe D 32,6 33,2
   
  1º Semestre

 2005 2006
Masculino 43,7 43,8
Feminino 56,3 56,2
   
  1º Semestre

 2005 2006
Idade 4/14 10,2 9,6
Idade 15/24 12,1 12,1
Idade 25/34 12,8 12,6
Idade 35/44 13 12,8
Idade 45/54 13,8 13,7
Idade 55/64 14,8 14,6
Idade +64 23,4 24,6
Fonte:  Marktest
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1.1.5   Perfil  Audiência  TV  Cabo  Por  Região  Marktest,  Classe  Marktest,  Sexo  e  Idade,  2005  e  1º  semestre  2006  

Perfil  de  Audiência
TV Cabo

 
 2005 1º Semestre

2006 
Grande Lisboa 32,6 32,2
Grande Porto 15,7 16,1
Litoral Norte 17,4 18,1
Litoral Centro 16,1 14,8
Interior 9,7 10
Sul 8,6 8,9
   
  1º Semestre

 2005 2006
Classe A/B 22,2 21,6
Classe C1 29,8 31,2
Classe C2 28,4 26,9
Classe D 19,7 20,2
   
  1º Semestre

 2005 2006
Masculino 50 50,9
Feminino 50 49,1
   
  1º Semestre

 2005 2006
Idade 4/14 9,5 8,7
Idade 15/24 13,1 13,3
Idade 25/34 13,8 13,5
Idade 35/44 16 15,7
Idade 45/54 15,4 15,9
Idade 55/64 14,9 14,5
Idade +64 17,3 18,4

Fonte:  Marktest

1.1.6 Transmissores e retransmissores de sinal de televisão hertziana terrestre (Nº) 2005

Transmissores e retransmissores de sinal de televisão hertziana terrestre (Nº)  - 2005

 Continente R.A.  Açores R.A.  Madeira Total
Emissores 75 12 2 89
Retransmissores 491 70 40 601

Fonte:  Anacom

1.1.7   Evolução  trimestral  dos  alojamentos  cablados  e  assinantes  de  TV  Cabo  (milhares),  1º  trimestre  de  2004  a  
2º trimestre de 2006

 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06

Aloj.  cablados 3,526 3,567 3,591 3,624 3,657 3,692 3,723 3,77 3,813 3,914
Assinantes 1,356 1,372 1,391 1,341 1,351 1,363 1,397 1,399 1,407 1,407
Fonte:  Anacom
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1.1.8   Alojamentos  cablados  (milhares)  e  variação  (%)  por  NUTS  II,  2º  trimestre  de  2006  

Alojamentos cablados por NUTS II – 2T06

 
Alojamentos 

cablados 
(milhares)

Variação (%)

Trimestral (%) Homóloga (%)

Norte 1.113 6,80% 12,40%
Centro 553 3,00% 7,70%
Lisboa 1.761 0,30% 1,70%
Alentejo 131 1,30% 3,90%
Algarve 214 2,80% 12,40%
RAA 56 0,00% 0,70%
RAM 87 0,00% 0,00%

Total 3.914 2,60% 6,00%
Fonte:  Anacom

1.1.9   Evolução  do  número  de  alojamentos  cablados  (milhares)  por  regiões  (NUTS  III),  1º  trimestre  de  2004  a  2º  
trimestre de 2006 

 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 

Norte 924 947 958 970 980 990 998 1.017 1.042 1.113
Minho-Lima 16 16 16 16 17 17 17 18 18 20
Cávado 115 117 118 118 119 121 121 126 130 132
Ave 37 38 38 38 39 40 41 44 49 62
Grande Porto 627 648 658 668 674 680 686 696 711 741
Tâmega 12 12 12 12 12 12 13 13 13 23
Entre Douro e Vouga 106 106 107 107 108 108 109 110 110 124
Douro 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
Alto Trás-os-Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro 489 496 498 501 506 514 522 528 537 553
Baixo Vouga 115 115 115 116 117 117 118 119 120 124
Baixo Mondego 83 88 89 90 92 97 100 102 101 102
Pinhal Litoral 67 69 69 69 70 70 71 71 71 73
Pinhal-Interior-Norte 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Pinhal-Interior-Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dão-Lafões 47 47 47 47 47 48 48 48 52 52
Serra da Estrela 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Beira-Interior-Norte 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Beira-Interior-Sul 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18
Cova da Beira 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22
Oeste 84 84 84 85 85 87 87 88 93 97
Médio Tejo 35 35 35 36 37 37 39 39 39 44

Lisboa 1.673 1.681 1.688 1.701 1.717 1.730 1.742 1.757 1.754 1.761
Grande Lisboa 1.033 1.039 1.044 1.053 1.066 1.075 1.083 1.092 1088 1.092
Península de Setúbal 640 642 644 648 651 656 659 665 666 669

Alentejo 123 123 123 124 125 126 127 128 129 131
Lezíria do Tejo 61 61 62 62 63 63 64 65 66 66
Alentejo Litoral 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16
Alto Alentejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alentejo Central 34 34 34 34 34 35 35 35 35 36
Baixo Alentejo 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13

Algarve 179 181 182 185 187 190 192 197 208 214
RAA 54 54 54 55 55 56 56 56 56 56
RAM 85 85 87 87 87 87 87 87 87 87

Total 3.526 3.567 3.591 3.624 3.657 3.692 3.723 3.770 3.813 3.914
Unidade:  milhares  
Fonte:  Anacom
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1.1.10   Evolução  do  número  de  assinantes  de  televisão  por  cabo  (milhares)  por  regiões  (NUTS  III),  1º  trimestre  de  
2004 a 2º trimestre de 2006 

 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 

Norte 322 328 333 318 321 321 329 328 329 328
Minho-Lima 6 7 7 5 5 5 5 5 5 5
Cávado 28 28 28 27 27 27 27 28 28 27
Ave 14 14 14 13 13 13 13 13 14 14
Grande Porto 231 237 241 230 232 233 239 238 239 238
Tâmega 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Entre Douro e Vouga 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36
Douro 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Alto Trás-os-Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro 164 165 166 161 163 164 167 168 168 168
Baixo Vouga 42 42 42 42 42 43 44 44 44 44
Baixo Mondego 32 32 32 30 31 31 31 31 31 31
Pinhal Litoral 17 17 18 16 16 17 17 17 17 17
Pinhal-Interior-Norte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pinhal-Interior-Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dão-Lafões 14 14 14 13 13 13 14 14 14 14
Serra da Estrela 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Beira-Interior-Norte 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Beira-Interior-Sul 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
Cova da Beira 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Oeste 26 27 27 26 27 27 27 27 27 28
Médio Tejo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Lisboa 688 695 706 676 679 687 706 707 712 712
Grande Lisboa 504 509 517 496 496 502 517 516 519 519
Península de Setúbal 184 186 189 180 183 185 190 192 194 193

Alentejo 36 36 37 36 37 37 38 38 38 38
Lezíria do Tejo 14 14 14 13 14 14 14 14 14 13
Alentejo Litoral 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
Alto Alentejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alentejo Central 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
Baixo Alentejo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Algarve 50 51 51 49 49 49 51 51 51 51
RAA 38 38 39 39 38 40 40 40 42 42
RAM 58 59 59 62 63 64 65 66 66 67

Total 1.356 1.372 1.391 1.341 1.351 1.363 1.397 1.399 1.407 1.407
Unidade:  milhares
Fonte:  Anacom
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1.1.11     Evolução  do  número  de  assinantes  de  DTH  por  regiões  (NUTS  II)  1º  trimestre  de  2004  a  2º  trimestre  de  
2006  (milhares)  Anacom

 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 

Norte 114 117 122 123 122 123 124 123 120 119
Centro 115 118 123 125 125 126 126 126 122 119
Lisboa 32 32 33 33 33 35 36 37 39 35
Alentejo 45 46 47 48 48 49 49 49 47 45
Algarve 19 20 20 20 20 20 20 20 19 19
RAA 19 19 20 20 22 22 23 23 26 29
RAM 4 4 5 5 9 12 15 17 17 17

Total 349 357 371 375 380 386 393 394 391 383
Unidade:  milhares

Fonte:  Anacom

1.1.12   Taxas  de  crescimento  trimestrais  do  DTH.  1º  trimestre  de  2004  a  2º  trimestre  de  2006  (%)

1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06

2,1% 2,5% 3,8% 1,1% 1,3% 1,6% 1,6% 0,5% -1,0% -2,0%
Fonte:  Anacom

1.1.13   Taxas  de  crescimento  anuais  e  homólogas  do  DTH  .  1º  trimestre  de  2004  a  2º  trimestre  de  2006  (%)  

1T04 / 
1T03 

2T04 / 
2T03 

3T04 / 
3T03 

4T04 / 
4T03 

1T05 / 
1T04 

2T05 / 
2T04 

3T05 / 
3T04 

4T05 / 
4T04 

1T06 / 
1T05 

2T06/
2T05 

16,1% 15,7% 14,8% 9,9% 9,1% 8,1% 5,8% 5,1% 2,7% -1,0%
Fonte:  Anacom

1.1.14   Evolução  das  taxas  de  penetração  do  DTH  .  1º  trimestre  de  2004  a  2º  trimestre  de  2006  (Milhares  e  %)  

 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 

Aloj. familiares 
clássicos (milhares) (1) 5.019 5.019 5.019 5.019 5.019 5.019 5.019 5.019 5.019 5.019

População nacional 
(milhares) (1) 10.475 10.475 10.475 10.529 10.529 10.529 10.529 10.529 10.529 10.529

Assinantes em % de 
alojamentos 6,90% 7,10% 7,40% 7,50% 7,60% 7,70% 7,80% 7,90% 7,80% 7,60%

Assinantes em % de 
população 3,30% 3,40% 3,50% 3,60% 3,60% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,60%

(1) 
Consideram-se  resultados  definitivos  dos  Censos  2001  e  as  mais  recentes  estimativas  do  INE.

Fonte:  Anacom
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Nº de espectadores dos 3 principais distribuidores (2005 - 2004)
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lugar de quota de mercado nos dois anos 
em  análise  76  filmes,  12,56%  em  2005  e  
71,  14,03%.
No que toca ao parque de cinemas, o 
mapa   da   oferta   cinematográfica   é   enca-
beçado por Lisboa (Fonte: ICAM: 2005). 
A capital contava em 2005 com 49 recin-
tos   de   cinema   identificados,   perfazendo  
nessa malha 173 salas, o que constitui 
mais do que o dobro da segunda cida-
de   na   lista,   o  Porto.   Este   dado   confirma  
a já conhecida macrocefalia portuguesa 
em termos de oferta cultural. A segunda 
maior cidade estava dotada em 2005 de 
20 recintos com 87 salas. Note-se que no 
mapa nacional apenas estas duas cida-
des são dotadas de multiplex1 com 15 ou 
mais ecrãs. 
No extremo oposto dos recintos de cine-
ma surge o território insular. As ilhas ofe-
recem  apenas  4   recintos,   perfazendo  no  
seu total 19 salas de cinema.
Com este quadro traçado não será de es-

1 Recintos de cinema com mais de 8 ecrãs.

O seguinte texto tenta fornecer ao leitor 
uma   breve   fotografia   panorâmica   do   es-
tado do cinema entre 2004 e 2006. Para 
a   caracterização   deste   sector,   nas   suas  
principais fases, a saber, produção, distri-
buição e exibição, recorreu-se aos dados 
fornecidos por instituições públicas nacio-
nais,  o  mais  actualizados  possíveis.  Desta  
forma  este  exercício  de  mapeamento  da  
evolução dos últimos três anos, para a 
construção de breves séries longitudinais, 
socorreu-se de dados da tutela do Insti-
tuto do Cinema Audiovisual e Multimédia 
(ICAM) e da Inspecção-geral das Activida-
des Culturais (IGAC), ambas entidades do 
Ministério da Cultura.
O ICAM irá em breve publicar os dados 
relativos à totalidade do ano de 2006, 
contudo, até à data, a generalidade dos 
dados mais recentes reportam ao 1º se-
mestre de 2006.
Em   2005   o   panorama   cinematográfico  
português compreendia 75 produtoras, 
sendo que o total de investimentos em 
produções   atingiu   os   11.110.251   €.   No  
total   realizaram-se   47   projectos   cinema-
tográficos,  desdobrados  em  19  curtas,  15  
longas-metragens e 13 documentários. 
(Fonte: ICAM, 2005) 
A rede de distribuição nacional contou 
com 17 distribuidoras, em 2005 (Fonte: 
ICAM), a “Atalanta Filmes” colocou 177 
filmes   nos   ecrãs   portugueses,   atingindo  
assim   uma   quota   de   29,26%.   Segue-se  
a Lusomundo Audiovisuais SA, que com 
148  filmes  alcançou  uma  quota  de  merca-
do  de  24,46%.  
Note-se que estas posições se inverte-
ram relativamente a 2004. Isto porque em 
2004 a Lusomundo assegurou a maior 
quota  de  mercado  com  28,85%,  represen-
tada   por   146   filmes   (um   decréscimo   do  
peso real e relativo de 2005 para 2004) e 
a  Atalanta  Filmes  Sociedade  de  Distribui-
ção de Filmes, Lda, segurou o segundo 
lugar  do  ranking  com  108  filmes  e  21,34%  
de share.
Por seu turno a distribuidora LNK Audiovi-
suais SA/LNK Filmes – Sociedade Comer-
cial de Cinemas, Lda manteve o seu 3º 

tranhar   a   consonância   entre   a   oferta   de  
recintos de cinema e a procura dos públi-
cos de cinema (Fonte: ICAM: 2005).
Em 2005 a grande fatia de espectadores 
resultou das cidades de Lisboa e Porto. 
Em Lisboa a percentagem de especta-
dores em relação ao total, ascendeu aos 
38,2%  e  no  Porto  22,5%,  o  que  somado  
nos  dá  o  valor  de  60,7%.  Note-se  que  vi-
ram  a  sua  preponderância  baixar  relativa-
mente  a  2004,  período  no  qual  perfizeram  
67,7%   do   total   de   espectadores.   Esque-
matizando,   em   2004   a   percentagem   de  
espectadores em relação ao total em Lis-
boa  foi  de  42,3%  e  no  Porto  de  25,4%.
Com os valores de procura mais baixos 
nos dois anos, Beja e Portalegre apre-
sentam  ambas  com  0,1%  nos  dois  anos,  
Bragança  e  Guarda  com  0,2%,  não  sendo  
ainda de descurar os valores abaixo do 
1%  de,  Vila  Real  (0,3%  em  2004)  Castelo  
Branco  com  (0,4%  nos  dois  anos)  e  Viseu  
(0,4%).  Os  valores  apresentados  revelam  
assim uma grande assimetria regional ao 
longo dos dois anos em análise.
Centrando o olhar apenas nos gran-
des espaços de oferta em 2005 (Fonte: 
ICAM), o Cinema Arrábida Shopping da 

Figura A.2.1 - Nº de espectadores dos 3 principais distribuidores (2005 - 2004)

Fonte: ICAM (Elaboração própria)
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sequentemente da receita bruta.
Numa leitura longitudinal observa-se a 
quebra registada desde 2004 do número 
de espectadores e das receitas até No-
vembro  de  2006.  Nas  razões  dessa  des-
cida poderão estar, entre outros factores 
estruturais,   as   dificuldades   económicas  
sentidas  a  nível  nacional,  a  concorrência  
por  parte  do  mercado  do  DVD  e  da  pira-
taria por via do download ilegal. Note-se 
que   os   dados   de   Dezembro   não   foram  
incluídos,  um  mês,  por  tradição,  forte  em  
consumos de cinema, não obstante por 

companhia  AMC   em  Vila  Nova   de  Gaia,  
na área metropolitana Porto revelou-se 
a infra-estrutura com maior capacidade 
desde  Dezembro  de  1996,  com  20  salas  
e 4296 lugares.
O Cinema Millenium Sporting em Lisboa, 
da companhia Cinemas Millenium apre-
senta-se como a segunda maior infra-es-
trutura inaugurada em Outubro de 2003, 
com 16 salas e 3000 lugares.
Passemos para os resultados relativos 
aos públicos de cinema (Fonte: ICAM). No 
1º semestre de 2006, a Lusomundo, o gru-
po com mais infra-estruturas/recintos (27), 
e salas (190), apresentava os resultados 
mais  positivos,  contabilizando  até  à  data  
3.636.352 espectadores e 15.039.225,76 
€  de  receita  bruta.  Este  era  da  Socorama-
Castelo Lopes, com 19 salas e 87 ecrãs, 
AMC e UCI Cinema International, Medeia 
e Cinemas Millenium SA. 
A evolução comparativa revela dados 
interessantes.   De   2005   para   2006   a   va-
riação homóloga por mês assistiu-se a 
um Abril com muitos mais espectadores 
(um   acréscimo   na   ordem   dos   62,7%.  
Mas   também  Maio   (21,5)   e   Junho   (9%),  
Agosto  (17,9%),  Setembro  (17,3%)  e  Ou-
tubro   (10%).   Reportado   a   2004   e   2005,  
os resultados foram superiores apenas 
nos   meses   de   Junho   (3,3%),   Novembro  
(33,1%)   e   Dezembro   (8,7%),   assistindo-
se a uma quebra de espectadores e, con-

muito positivos no plano virtual, não será 
muito provável, que ultrapassem a marca 
alcançada em 2004.
Ventilando  a  procura  de  cinema  pelos  exi-
bidores (Fonte: ICAM), observamos que a 
Lusomundo alcançou no 1º semestre de 
2006 a marca dos 3.636.352 com uma re-
ceita  bruta  de  15.039.225,76  €.  Este  gru-
po  contava  neste  período  com  190  salas  
espalhadas por 27 recintos.
De  seguida  o  exibidor  Socorama  –  Cas-
tello Lopes contava com 87 salas por 
19 recintos e obteve uma procura de 

1.255.028 espectadores gerando dessa 
forma  5.333.080,40  €.  
Em terceiro lugar, o Grupo Paulo Branco 
que até à data2 contava com a Medeia 
Filmes, Cinemas Millenium SA, Cine-
mas Fonte Nova e Cine Rádio Estúdio 
GL.   Dessa   fusão   resultaram   3394691,1  
€  de   receita  bruta  gerada  pela  venda  de  
773605 ingressos pelas 39 salas dos seus 
29 recintos.
Em 2005, os principais exibidores (Fonte: 
ICAM) foram, em 1º lugar, a Lusomundo 
com 29 recintos e 179 salas com um to-
tal  de  7.246.747  espectadores  (46,0%  do  
total) e 31.097.032,80 de receita bruta 
(46,9%).  Seguiu-se  em  2º  a  Socorama  –  
Castello  Lopes  com  113  salas  distribuídas  
por 27 recintos e que assistiram à passa-
gem  de  2.709.771  espectadores  (17,2%),  
gerando  11.316.616,60  €  (17,1%).  Em  3º  
lugar, o Grupo Paulo Branco que agrega 
Cinemas Millenium SA, Medeia Filmes, 
Cinemas Fonte Nova e Cine Rádio Es-
túdio GL. A junção destes cinemas, em 
que se destaca o peso dos Cinemas Mil-
lenium, resulta em 14 recintos com 68 
salas. Pelas suas salas circularam na 
condição  de  espectador  1.843.293  indiví-
duos  (11,7%),  gerando  7.742.799,50  €  de  
receitas  (11,7%  do  total).  
Em 2004 o grupo Lusomundo abrangia 28 
recintos que agrupavam 158 salas. Assis-
tiu pela passagem de 7.878.706 especta-
dores  (46%  do  total)  e  obteve  uma  receita  
bruta  de  33.946.387,63  €  (47,7%).  

2 O processo de separação do Grupo Paulo Branco dos 
Cinemas  Millenium  torna  difícil  a  leitura  dos  dados.

Figura A.2.2 - Nº de espectadores (2004 a 2006*)

*  Note  que  2006  não  inclui  Dezembro.
Fonte: ICAM (Elaboração própria)

Exibidor Recintos Salas Nº de 
Espectadores Receita Bruta

Lusomundo Cinemas, SA 27 190 3.636.352 15.039.225,76
Socorama - Castello Lopes 19 87 1.255.028 5.333.080,40
Grupo Paulo Branco 29 39 773605 3394691,1

Medeia Filmes 4 16 369.976 1.652.945,20
Cinemas Millenium SA 2 19 335.281 1.439.335,30

Cinemas Fonte Nova 22 3 39.281 174.097,40
Cine Rádio Estúdio GL 1 1 29.067 128.313,20

J Gomes & CA Lda 2 9 83.538 299.665,25
Filmitalus Lda 2 7 68.382 298.391,40
Cinemas da Praça Lda 2 5 29.297 113.735,75
AMC-Actividades Multicinemas 1 20 795.072 3.024.536,10
UCI - Cinema International 1 14 418.502 2.128.116,30
NLC-New Lineo Cinemas 1 9 118.318 548.642,40
SBC - Spean Bridge Cinemas, 1 9 192.277 824.944,95
Outros 22 28 95.465 354.722,75
Câmaras  Municipais 15 16 71.346 200.422,00

Totais 101 433 7.537.182 31.560.174,16

Tabela  A.2.1  –  Dados  da  procura  de  cinema.  1º  semestre  de  2006. 

Fonte: ICAM
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O grupo Socorama – Castello Lopes dis-
punha  de  25  recintos  totalizando  105  sa-
las. Albergou nesse mesmo ano 3.337.666 
espectadores   (19,5%)   atingindo   uma   re-
ceita  bruta  de  13.256.123,37  €  (18,6%).
O Grupo Paulo Branco, que agrega Cine-
mas Millenium SA, Medeia Filmes, Cine-
mas Fonte Nova e Cine Rádio Estúdio GL, 
detinha 68 salas compreendidas em 14 
recintos, pelos quais acolheu 1.919.229 
espectadores   (11,2%),   com   uma   receita  
bruta  7.981.884,60  €  (11,2%).
Os grupos dianteiros mantêm-se assim 
ao longo destes dois anos analisados, 
demonstrando uma estabilidade no sec-
tor do cinema que se assemelha a outros 
sectores dos media e da comunicação, 
como  a  TV,  a  rádio  ou  a  imprensa.
Quanto  aos  filmes   (Fonte:   ICAM),  obser-
vamos   que   o   produto   cinematográfico  
mais popular do 1º semestre de 2006 foi o 
“O  Código  Da  Vinci”  de  Ron  Howard.  Pas-
sou por 300 ecrãs, foi visto por 753.342 
e   gerou   uma   receita   de   3.287.096,17   €.  
De  seguida  o  filme  de  Gore  Verbinski,  in-
titulado  “Piratas  Das  Caraíbas  –  O  Cofre  
Do  Homem  Morto”  esteve  em  276  ecrãs,  
com um público de 634.251 e gerou 
2.689.057,13  €.
O terceiro lugar foi ocupado por “Mia-
mi   Vice”   de   Michael   Mann,   que   esteve  
em  itinerância  por  223  ecrãs  e  chegou  a  
307.203 pessoas, gerando uma receita de 
1.293.533,73  €  –  pouco  mais  do  que  1/3  
do  registado  pelo  melhor  filme.  
Já  no  ano  de  2005  (Fonte:  ICAM),  o  filme  
“Madagáscar”   da   dupla   de   realizadores  
Eric   Darnell/Tom   Mcgrath   e   distribuído  
pela Lusomundo Audiovisuais foi o gran-
de blockbuster de 2005 com um valor bru-
to  de  2.852.682,34  €  gerado  por  692.448  
espectadores – valores inferiores ao 1º 
semestre de 2006 e mesmo a 2004 como 
iremos ver.
A  sequela  de  Harry  Potter  que  já  em  2004  
tinha alcançado o 2º lugar ostenta a mes-
ma  posição  em  2005  com  o  filme   “Harry  
Potter e o Cálice de Fogo” de Mike Newell, 
distribuída  pela  Columbia  Tri  Star  Warner  
Filmes  De  Portugal  Lda.  Esta  co-produção  
entre os E.U.A. e o Reino Unido, registou 

um total de 523.935 entradas e  um valor 
bruto  de  2.258.427,01  €.
Em  terceiro  aparece  o  filme  “Guerra  Dos  
Mundos”  de  Steven  Spielberg  distribuído  
pela Lusomundo Audiovisuais, que che-
gou a 507.999 espectadores, atingindo os 
2.156.326,43  €  de  receita  e  valor  bruto.
Passando para o ano de 2004 (Fonte: 
ICAM),  a  saga  de  Shrek,  o  filme  “Shrek  2”  
da  dupla  Andrew  Adamson  /Kelly  Asbury,  
distribuído   da   Lusomundo   Audiovisuais,  
atingiu a marca de 770.820 espectadores, 
gerando  uma  receita  de  3.154.756,81  €.
Em  segundo   lugar,   “A  Paixão  De  Cristo”  
de Mel Gibson e também da Lusomundo 
Audiovisuais e, igualmente produção dos 
E.U.A., chegou a 720.840 espectadores e 
3.006.849,33  €  de  valor  bruto.
O   filme   “Harry   Potter   E   O   Prisioneiro  

Título Espectadores Rec.Bruta

1º Semestre de 2006
O  Código  Da  Vinci 753.342 3.287.096,17
Piratas  Das  Caraíbas  -  O  Cofre  Do  Homem  Morto 634.251 2.689.057,13
Idade  Do  Gelo  2  –  Descongelados 490.437 1.998.753,21

2005
Madagáscar 692.448 2.852.682,34
Harry  Potter  E  O  Cálice  De  Fogo 523.935 2.258.427,01
Guerra  Dos  Mundos 507.999 2.156.326,43

2004
 Nº Bilhetes Valor  Bruto
Shrek 2 770.820 3.154.756,81
A  Paixão  De  Cristo 720.840 3.006.849,33
Harry  Potter  E  O  Prisioneiro  De  Azkaban 532.883 2.183.206,49

Tabela A.2.2 – Ranking Filmes. 1º semestre de 2006, 2005 e 2004. 

Fonte: ICAM

Tabela  A.2.3  –  Top  dos  filmes  de  origem  nacional,  2005. 

De   Azkaban”   da   distribuidora   Columbia  
Tri Star Warner, chegou ao 3º lugar do 
ranking de 2004 com 532.883 espectado-
res  e  2.183.206,49  €  de  valor  bruto.
No   que   concerne   ao   ranking   filmes   na-
cionais (Fonte: ICAM), o “Crime do Padre 
Amaro”, adaptação portuguesa da obra 
homónima  de  Eça  de  Queiroz,  distribuído  
pela Lusomundo foi fenómeno de bilhetei-
ras, aparecendo destacado em 1º lugar 
no ranking português de 2005. Alcançou 
aliás   o   9º   lugar   da   lista   de   filmes   exibi-
dos,  e  de  2º  filme  mais  visto  de  2005  do  
ranking europeu. Esta co-produção da 
SIC/Utopia, levada a cabo por Carlos Co-
elho   da  Silva,   foi   o   filme   português   com  
maior audiência de sempre, registando 

Título Países Distribuidora Nº 
Bilhetes Valor Bruto

O  Crime  Do  Padre  Amaro Portugal 
Lusomundo 

Audiovisuais, 
Sa 

317.234 1.379.263,74

O  Sonho  De  Uma  Noite  
De  São  João  (Midsummer  

Dream)

Portugal 
/Espanha 

Lusomundo 
Audiovisuais, 

Sa 
56.548 227.564,33

Fonte: ICAM

317234 espectadores e um valor bruto de 
1379263,74  €.  
A disparidade entre o segundo da lista é 
notória. Senão vejamos, a co-produção 
portuguesa/espanhola   “Sonho   De   Uma  
Noite  De  São  João”  (Midsummer  Dream)  
registou 56548 com um valor bruto de 
227564,33   €   ,   isto   é,  menos   de   1/5   dos  
espectadores e 1/6 do valor bruto.
Note-se que estas duas longas-metra-
gens  distribuídas  pela  Lusomundo  tocam  
dois  géneros  de  produção  cinematográfi-
ca distintos: o primeiro, na linha do tele-
filme/mini-série  com  o  selo  SIC  de  ficção  
com uma grande campanha publicitária; e 
o segundo inserido no cinema de anima-
ção. Estes foram assim os dois géneros 
de produção nacional mais apreciados 
pelos portugueses.

A leitura longitudinal revela uma predo-
minância  da  produção  norte-americana  e  
da Lusomundo Audiovisuais nos grandes 
tops de audiência e uma fraca penetração 
da produção/audiência nacional – assime-
tria essa que se repercute de forma mais 
ou menos simétrica na distribuição da re-
ceita bruta (Fonte: ICAM). Com efeito, do 
total  dos  filmes  exibidos  em  2005,  apenas  
5%  são  de  origem  nacional,  número  que  
baixou   relativamente   a   2004   (7,02%).   A  
audiência  desses  filmes  foi  de  3,09%  em  
2005  e  de  apenas  1,9%  em  2004  –  efeito  
“Crime   do   Padre  Amaro”.  A   predominân-
cia  dos  filmes  de  origem  norte  americana  
em termos de oferta atingiu em 2005 os 
38,08%   e   40,80%   em   2004.   As   audiên-
cias  desses  filmes  apresentaram  um  peso  
relativo   elevado   com  62,05%  em  2005  e  
75,78%  em  2004.
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As co-produções Europa/E.U.A. che-
garam   aos   12,31%   em   2005   e   12,37%  
em   2004.   Com   audiências   de   14,15%   e  
12,75%,   respectivamente.   As   produções  
de origem europeia alcançaram um peso 
relativo   em   relação   ao   total   de   23,46%  
em   2005   e   26,76%   em   2004,   contando  
com  uma  audiência  de  7,98%  em  2005  e  
4,65%  em  2004.

Fonte: ICAM (Elaboração própria)

Fonte: ICAM (Elaboração própria)

Fonte: ICAM (Elaboração própria)

Fonte: ICAM (Elaboração própria)

Espectadores por origem dos filmes (2005)

Portugal

Europa

E.U.A

Co-produções
Europa/E.U.A.
Co-produções
Europa/Outros
Co-produções
EUA/Outros
Outros

Espectadores por origem dos filmes (2004)

Portugal

Europa

E.U.A

Co-produções
Europa/E.U.A.
Co-produções
Europa/Outros
Co-produções
EUA/Outros
Outros

Receita bruta por origem dos filmes (2005)

Portugal
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E.U.A

Co-produções
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Co-produções
Europa/Outros
Co-produções
EUA/Outros
Outros

Receita bruta por origem dos filmes (2004)
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Europa

E.U.A

Co-produções
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Co-produções
Europa/Outros
Co-produções

 
EUA/Outros
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Figura  A.2.3  -  Espectadores  por  origem  dos  filmes  (2005)

Figura  A.2.4  -  Espectadores  por  origem  dos  filmes  (2004)

Figura  A.2.5  -  Receita  bruta  por  origem  dos  filmes  (2005)

Figura  A.2.6  -  Receita  bruta  por  origem  dos  filmes  (2004)
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Top 3 do ranking de recintos de cinema por nº de 
bilhetes vendidos (2005)
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No que concerne ao ranking por recintos 
de cinema em Portugal no ano de 2005 
(Fonte: ICAM), importa, antes de mais, 
referir a disparidade entre os complexos 
de cinemas mais concorridos de 2005. 
Senão vejamos, o cinema “Arrábida Shop-
ping”, propriedade da “AMC – Actividades 
Multicinema e Espectáculos Lda.” atingiu 
em 2005 um valor bruto de 6.115.288,00 
€  através  da  venda  de  1.640.142  bilhetes  
pelas suas 20 salas.
Seguem-se os cinemas UCI do “El Corte 
Inglês”, o Lusomundo do Almada Fórum 
com cerca de metade dos bilhetes vendi-
dos 832.741 e 773.110 bilhetes, respecti-
vamente, ambos com 14 salas. Em 4º lu-
gar surge o Lusomundo do Colombo com 
719.521 ingressos vendidos.
Se agruparmos os dados dos recintos de 
cinemas com mais de 8 ecrãs por proprie-
tário (Fonte: ICAM) observamos que o 
grupo Lusomundo Cinemas SA, através 
dos seus seis recintos com 58 salas, acu-
mulou  um  total  de  11.826.801,47  €  (36,4%  
do total) de 2.085.925 bilhetes.
Efectuando uma operação aritmética ele-
mentar, a saber a divisão da receita bruta3 
pelo nº de bilhetes, obtemos o preço mé-
dio dos bilhetes vendidos.
O preço médio dos bilhetes vendidos 
pela totalidade dos recintos de cinemas 
do grupo Lusomundo foi o mais elevado, 
apontando  para  os  5,7  €.  Por  seu  turno,  o  
preço médio dos bilhetes do recinto AMC 
– Actividades Multicinemas e Espectácu-
los foi o mais baixo deste top 3, rondando 
os  3,7  €.  Com  o  valor  intermédio  o  preço  
médio dos bilhetes da UCI – Cinema Inter-
national  Corporation,  Lda  foi  de  4,9€.
Cientes de que não se pratica um preço 
único dos ingressos de cinemas será in-
teressante observar que no AMC do Ar-
rábida Shopping ofereceu o preço médio 
mais baixo. O que poderá indiciar públicos 
e hábitos de consumo diferenciados. No-
meadamente, um público mais jovem, que 
faz   uso  de  descontos  de   cartão-jovem  e  
estudante e/ou por um público que opta 
pelos preços mais competitivos da segun-
da-feira.
Em termos dos vectores estratégicos a 
seguir pelos exibidores, os valores de-
monstram que um número mais elevado 
de   ingressos   vendidos   não   significa   ne-
cessariamente uma receita bruta mais 
elevada.

3 A receita bruta resulta exclusivamente dos resultados 
da venda de bilhetes.

Figura A.2.7 - Top 3 do ranking de recintos de cinema por nº de bilhetes vendidos (2005)

Fonte: ICAM (Elaboração própria)

Figura  A.2.8  -  Top  3  de  proprietários  dos  recintos  com  mais  de  8  ecrâs  (2005)

Fonte: ICAM (Elaboração própria)
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2.1     Dados  de  produção  cinematográfica

Tabela 2.1.1 Filmes produzidos: longas-metragens, curtas-metragens, documentários, 2005

Filmes Produzidos

Longas Metragens 15
Curtas Metragens 19
Documentários 13

Fonte:  ICAM

Figura  2.1  -  Nº  de  filmes  produzidos  em  Portugal  por  género,  2005

Tabela  2.1.2   Nº  de  produtoras  cinematográficas,  2005

Nº  De  Produtoras  Cinematográficas 75

Fonte:  ICAM

Tabela  2.1.3   Total  de  investimento  em  produções  cinematográficas,  2005.

Total  De  Investimento  Em  Produções  Cinematográficas 11.110.251,00  €

Fonte:  ICAM
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2.2 Dados de distribuição

Tabela 2.2.1 Distribuidoras, 2005

Distribuidoras - 2005

Animatógrafo

Atalanta Filmes Sociedade De Distribuição De Filmes Lda

Castello  Lopes  II  -  Multimédia  Lda

Cinema Novo Crl

Clmc - Multimédia Sa

Columbia Tri Star Warner Filmes De Portugal Lda

Costa Do Castelo Filmes Sa

Fbf Filmes Unipessoal Lda

Filmes Castello Lopes Lda

Filmitalus Lda

Lnk Audiovisuais Sa

Lnk Filmes-Sociedade Comercial De Cinemas Lda

Lusomundo Audiovisuais, Sa 

Nae-New Age Entertainment-Distribuição De Filmes Lda

New Lineo Cinemas De Portugal, Lda

O  Som  E  A  Fúria,  Produção  Audiovisual,  Lda.

Prisvideo  Edições  Videográficas,  Lda  

Fonte:  ICAM

Tabela 2.2.2 Dados por distribuidor: Nº de Filmes distribuídos, Nº de Espectadores e Receita Bruta, 2004 
e 2005 (Recintos de cinema com dados enviados)

2005

Distribuidores Nº de Filmes 
distribuídos % Nº de 

Espectadores % Receita Bruta %

Lusomundo Audiovisuais SA 148 24,46% 7.252.092 46,04% 30.563.592,96 46,08%

Columbia TriStar Warner Filmes 
de Portugal 52 8,60% 3.271.783 20,77% 13.748.161,53 20,73%

CLMC Multimédia SA / Filmes 
Castelo Lopes, Lda / Castelo 
Lopes  II  -  Multimédia,  Lda

50 8,26% 2.322.253 14,74% 9.836.533,36 14,83%

Prisvideo  Edições  Videográficas,  
Lda 49 8,10% 1.262.825 8,02% 5.306.922,73 8,00%

LNK Audiovisuais SA / LNK 
Filmes - Sociedade Comercial de 

Cinemas, Lda
76 12,56% 1.209.527 7,68% 5.082.305,57 7,66%

Atalanta Filmes Sociedade de 
Distribuição de Filmes, Lda 177 29,26% 309.955 1,97% 1.266.238,22 1,91%

New Lineo Cinemas de Portugal, 
Lda 18 2,98% 49.242 0,31% 205.596,78 0,31%

NAE - New Age Entertainement 
- Distribuição de Filmes, Lda 10 1,65% 43.261 0,27% 184.810,55 0,28%

Costa do Castelo Filmes SA 6 0,99% 24.894 0,16% 109.110,10 0,16%

Filmitalus, Lda 9 1,49% 4.900 0,03% 20.296,05 0,03%

Outros 10 1,65% 2.196 0,01% 9.437,20 0,01%

TOTAL 605 100% 15.752.928 100,00% 66.333.005,05 100%

Fonte:  ICAM
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2004

Distribuidores Nº de Filmes 
distribuídos % Nº de 

Espectadores % Receita Bruta %

Lusomundo Audiovisuais SA 146 28,85% 8.813.063 51,42% 36.748.762,69 51,67%
Columbia TriStar Warner Filmes 
de Portugal 45 8,89% 3.977.335 23,21% 16.385.335,18 23,04%

CLMC Multimédia SA / Filmes 
Castelo Lopes, Lda / Castelo 
Lopes  II  -  Multimédia,  Lda

34 6,72% 1.809.192 10,56% 7.498.228,02 10,54%

LNK Audiovisuais SA / LNK 
Filmes - Sociedade Comercial de 
Cinemas, Lda

71 14,03% 1.403.988 8,19% 5.810.653,90 8,17%

Prisvideo  Edições  Videográficas,  
Lda 38 7,51% 576.038 3,36% 2.382.911,63 3,35%

Atalanta Filmes Sociedade de 
Distribuição de Filmes, Lda 108 21,34% 416.385 2,43% 1.714.231,79 2,41%

New Lineo Cinemas de Portugal, 
Lda 15 2,96% 52.439 0,31% 209.514,08 0,29%

NAE - New Age Entertainement 
- Distribuição de Filmes, Lda 19 3,75% 49.875 0,29% 206.623,57 0,29%

Filmitalus, Lda 9 1,78% 21.333 0,12% 89.272,25 0,13%

Cinema Novo Crl 4 0,79% 4.533 0,03% 16.511,65 0,02%

FBF Filmes Unipessoal, Lda 7 1,38% 1.695 0,01% 6.352,70 0,01%

Outros 10 1,98% 12.037 0,07% 50.900,91 0,07%

TOTAL 506 100% 17.137.913 100% 71.119.298,37 100%

Fonte:  ICAM

Tabela  2.2.3   Dados  por  distribuidor  *;;  Nº  de  Filmes  distribuídos,  Nº  de  Espectadores  e  Receita  Bruta  por  
Região, 2004 e 2005 (Recintos de cinema com dados enviados)

2005

Distritos Do Norte Cinemas Com 
Dados Enviados  Nº Espectadores 

2005
Receita Bruta 
2005

 N.º De Recintos N.º De 
Salas   

Braga 7 30 79.265 3.202.750,42
Bragança 1 3 38.822 141.702,50
Porto 15 87 3.551.732 13.461.491,69
Viana Do Castelo 5 8 161.719 649.001,05
Vila Real 2 8 193.447 782.246,67
Total 30 136 4.738.370 18.237.192,33
% 20% 27% 30% 27%

Distritos Do Centro Cinemas Com 
Dados Enviados  Nº Espectadores 

2005
Receita Bruta 
2005

 N.º De Recintos N.º De 
Salas   

Aveiro 5 20 440.608 1.888.038,02
Castelo Branco 9 12 68.788 245.404,50
Coimbra 6 22 558.141 2.338.849,89
Guarda 4 4 2.767 97.830,68
Viseu 11 18 168.945 685.974,96
Total 35 7600% 1.264.152 5.256.098,05
% 23% 15% 8% 8%
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Distritos De Lisboa E 
Vale Do Tejo

Cinemas Com 
Dados Enviados  Nº Espectadores 

2005
Receita Bruta 
2005

 N.º De Recintos N.º De 
Salas   

Leiria 12 14 291.452 1.127.815,45
Lisboa 32 152 6.017.066 26.940.944,69
Santarém 9 19 283.639 1.122.280,45
Setúbal 7 51 1.439.688 6.420.869,51
Total 60 236 8.031.845 35.611.910,10
% 40% 46% 51% 54%

Distritos Do Alentejo Cinemas Com 
Dados Enviados  Nº Espectadores 

2005
Receita Bruta 
2005

 N.º De Recintos N.º De 
Salas   

Beja 8 8 22.279 55.428,68
Évora 5 6 8.116 324.741,93
Portalegre 3 3 7.123 17.292,75
Total 16 17 110.562 397.463,36
% 11% 3% 1% 1%

Distritos Do Algarve Cinemas Com 
Dados Enviados  Nº Espectadores 

2005
Receita Bruta 
2005

 N.º De Recintos N.º De 
Salas   

Faro 7 29 1.011.487 4.391.565,43
Total 7 29 1.011.487 4.391.565,43
% 5% 6% 6% 7%

Distritos Das Ilhas Cinemas Com 
Dados Enviados  Nº Espectadores 

2005
Receita Bruta 
2005

 N.º De Recintos N.º De 
Salas   

Açores 1 4 144.084 580.802,20
Madeira 2 13 452.428 1.857.973,60
Total 3 17 596.512 2.438.775,80
% 2% 3% 4% 4%

Total 151 511 15.752.928 66.333.005,07

Fonte:  ICAM

2004

Distritos Do Norte Cinemas Com 
Dados Enviados  Nº Espectadores 

2004 
Receita Bruta 
2004

 N.º De Recintos N.º De 
Salas   

Braga 8 33 896.682 3.526.026,33
Bragança 1 3 35.122 124.218,50
Porto 15 86 3.999.882 14.688.294,29
Viana Do Castelo 7 10 174.431 677.269,72
Vila Real 3 9 53.055 206.666,80
Total 34 141 5.159.172 19.222.475,64
% 24% 30% 30% 27%
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Distritos Do Centro Cinemas Com 
Dados Enviados  Nº Espectadores 

2004
Receita Bruta 
2004

 N.º De Recintos N.º De 
Salas   

Aveiro 6 21 576.645 2.406.734,65
Castelo Branco 6 6 63.537 212.996,20
Coimbra 4 11 505.641 2.059.880,38
Guarda 2 2 32.649 121.480,64
Viseu 7 9 59.843 242.798,00
Total 25 49 1.238.315 5.043.889,87
% 18% 10% 7% 7%

Distritos De Lisboa E 
Vale Do Tejo

Cinemas Com 
Dados Enviados  Nº Espectadores 

2004
Receita Bruta 
2004

 N.º De Recintos N.º De 
Salas   

Leiria 12 14 35.098 1.311.379,15
Lisboa 31 152 6.657.876 29.710.586,99
Santarém 6 14 281.225 1.060.750,29
Setúbal 9 51 1.538.228 6.934.892,82
Total 58 231 8.828.309 39.017.609,25
% 42% 49% 52% 55%

Distritos Do Alentejo Cinemas Com 
Dados Enviados  Nº Espectadores 

2004
Receita Bruta 
2004

 N.º De Recintos N.º De 
Salas   

Beja 6 6 12.615 24.786,62
Évora 3 4 106.558 411.293,60
Portalegre 3 3 8.504 23.239,85
Total 12 13 127.677 459.320,07
% 9% 3% 1% 1%

Distritos Das Ilhas Cinemas Com 
Dados Enviados  Nº Espectadores 

2004
Receita Bruta 
2004

 N.º De Recintos N.º De 
Salas   

Açores 1 4 163.674 627.946,25
Madeira 1 7 467.809 1.968.130,10
Total 2 11 631.483 2.596.076,35
% 1% 2% 4% 4%

Total 139 474 17.137.913 71.119.298,37

*Dados  transmitidos  pelos  promotores  dos  espectáculos,  nos  termos  do  disposto  no  Decreto-Lei  nº125/2003  de  20  de  Junho.

Fonte:  ICAM
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Tabela  2.2.4   Filmes  por  distribuidor:  Título  Português  e  Original,  Realizador  e  classificação,  2004,  2005  e  
1º semestre de 2006 

1º semestre de 2006

Distribuidor Título Português Título Original Realizador Classificação

Lnk Filmes-Soc. Comercial De 
Cinemas, Lda. 800 Balas 800 Bullets Álex  De  La  Iglésia M/12

Lusomundo Audiovisuais S A Brigada 49 Ladder 49 Jay  Russel M/12

Lusomundo Audiovisuais S A Romasanta, A Caça Ao 
Lobisomem

Romasanta La Caza De 
La Bestia Francisco Plaza M/16

Atalanta Filmes Sociedade De 
Distribuição De Filmes Lda A Rapariga Santa La Niña Santa Lucrecia Martel M/12

Lusomundo Audiovisuais S A Garden State Garden State Zach Braff M/12

Columbia Tri Star Warner Filmes 
De Portugal Lda Suspeito Zero Suspect Zero E. Elias Merhige M/16

Clmc - Multimédia, Sa Táxi De Nova York Táxi Tim  Story M/12

Columbia Tri Star Warner Filmes 
De Portugal Lda Ocean’s Twelve Ocean’s Twelve Steven Soderbergh M/12

Clmc - Multimédia, Sa Melinda E Melinda Melinda And Melinda Woody  Allen M/12 - Q

New Age Entertainment 
Distribuição De Filmes Lda. Maria Cheia De Graça Maria Full Of Grace Paul  Mezey M/16

Lnk Audiovisuais S A A Feira Das Vaidades Vanity  Fair Mira Nair M/12

Lusomundo Audiovisuais S A Ray Ray Taylor  Hackford M/12

Prisvideo  -  Edições  Videográficas,  
Lda

House  Of  The  Dead  -  A  
Casa Da Morte House  Of  The  Dead Uwe Boll M/16

Prisvideo  -  Edições  Videográficas,  
Lda Golpe No Paraíso After The Sunset Brett Ratner M/12

Lusomundo Audiovisuais S A Team America Polícia 
Mundial

Team America World 
Police Trey  Parker  /  Matt  Stone M/16

New Lineo Cinemas De Portugal 
Lda Nove Vidas Nine Lives Aka 

Unstoppable David Carson M/12

Lusomundo Audiovisuais S A As “Amigas” Do Meu 
Namorado Little Black Book Nick  Hurran M/12

Columbia Tri Star Warner Filmes 
De Portugal Lda

Um Longo Domingo De 
Noivado

Un Long Dimanche De 
Fiançailes Jean-Pierre  Jeunet M/16

Lusomundo Audiovisuais S A Vamos Dançar ? Shall We Dance ? Peter Chelsom M/12

Columbia Tri Star Warner Filmes 
De Portugal Lda Perto Demais Closer Mike Nichols M/16 - Q

Lnk Audiovisuais S A Clean Clean Oliver  Assayas M/12

Lusomundo Audiovisuais S A  Boleia Arriscada Riding The Bullet Mick Garris M/16

Lusomundo Audiovisuais S A Paparazzi Paparazzi Paul Abascal M/12

Atalanta Filmes Sociedade De 
Distribuição De Filmes Lda Saraband Saraband Ingmar  Bergman M/12 - Q

Atalanta Filmes Sociedade De 
Distribuição De Filmes Lda A  Nossa  Música Notre Musique Jean-Luc  Godard M/16

Lusomundo Audiovisuais S A O Maquinista The Machinist Brad Anderson M/16

Lusomundo Audiovisuais S A Não Te Movas
Non Ti Muovere Aka 
Don’t Move Aka Non Te 
Muevas

Sergio Castellitto M/16
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Atalanta Filmes Sociedade De 
Distribuição De Filmes Lda The Mother - A Mãe The Mother Roger Michell M/16

Prisvideo  -  Edições  Videográficas,  
Lda O Aviador The Aviator Martin Scorsese M/12 - Q

Lusomundo Audiovisuais S A Uns Compadres Do Pior Meet The Fockers Jay  Roach M/12

Atalanta Filmes Sociedade De 
Distribuição De Filmes Lda

O  Quinto  Império  -  
Ontem  Como  Hoje

O  Quinto  Império  -  
Ontem  Como  Hoje Manoel De Oliveira M/12 - Q

Lusomundo Audiovisuais, Sa Vera Drake Vera Drake Mike Leigh M/16 - Q

Clmc - Multimédia, Sa Elektra Elektra Rob Bowman M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa O Amor Não Escolhe 
Idades Ladies  In  Lavender Charles Dance M/12

Lnk Audiovisuais S A Relatório  Kinsay Kinsey Dill Condon M/16 - Q

Lusomundo Audiovisuais, Sa P.S. - Amo-Te P.S.  I  Love  You Dylan  Kidd M/12

Clmc - Multimédia, Sa Sideways Sideways Alexander  Payne M/12 - Q

Lusomundo Audiovisuais, Sa Million  Dollar  Baby  -  
Sonhos Vencidos Million  Dollar  Baby Clint Eastwood M/16 - Q

New Age Entertainement, 
Distribuição De Filmes, Lda. Oldboy  -  Velho  Amigo Oldboy Park Chan-Wook M/18

New Lineo Cinemas De Portugal 
Lda Controlo Control Jonathan  Baker/Tim  

Hunter M/16

Atalanta Filmes Sociedade De 
Distribuição De Filmes Lda Tarnation Tarnation Jonathan  Caouette M/16

Prisvideo  -  Edições  Videográficas,  
Lda

Blade  Trinity:  A  
Perseguição Final Blade  Trinity David  S.  Goyer M/12

Prisvideo  -  Edições  Videográficas,  
Lda

O Segredo Dos Punhais 
Voadores

House  Of  The  Flying  
Daggers Zhang Yimou M/12 -Q

Lnk Audiovisuais S A Hotel  Ruanda Hotel  Rwanda Terry  George M/12 - Q

Lnk Audiovisuais S A The Grudge - A Maldição The Grudge Takashi Shimizu M/16

Clmc - Multimédia, Sa O Mercador De Veneza The Merchant Of Venice Michael Radford M/12 - Q

Lusomundo Audiovisuais, Sa Back  To  Gaya  -  
Pequenos  Heróis Back  To  Gaya Lenard Fritz Krawinkel / 

Holger  Tappe M/6

Lnk Audiovisuais S A As  Paixões  De  Júlia Being  Julia István  Szabó M/12

Atalanta Filmes Sociedade De 
Distribuição De Filmes Lda Os Tempos Que Mudam Les Temps Qui 

Changent André Téchiné M/12

Columbia Tri Star Warner Filmes 
De Portugal Lda Constantine Constantine Francis Lawrence M/16

Lnk Audiovisuais S A Exílios Exils Tony  Gatlif M/12

Clmc - Multimédia, Sa O Amigo Do Oculto Hide  &  Seek John  Polson M/16

Lusomundo Audiovisuais, Sa Estás Frito, Meu! Are We There Yet ? Brian Levant M/6

Prisvideo  -  Edições  Videográficas,  
Lda Birth - O Mistério Birth Jonathan  Glazer M/16

Lnk Audiovisuais S A Saw - Enigma Mortal Saw James  Wan M/18

Atalanta Filmes Sociedade De 
Distribuição De Filmes Lda Adeus,  Dragon  Inn Goodby  Dragon  Inn Tsai Ming-Liang M/12

Atalanta Filmes Sociedade De 
Distribuição De Filmes Lda Mar Adentro Mar Adentro Alejandro Aménabar M/16 - Q

Atalanta Filmes Sociedade De 
Distribuição De Filmes Lda Eros Terapia Eros Therapie Danièle Dubroux M/16
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Lusomundo Audiovisuais, Sa Darkness - As Trevas Darkness James  Balagueró M/16

Lusomundo Audiovisuais, Sa Corrida (A)Rriscada Racing Stripes Frederik Du Chau M/6

Columbia Tri Star Warner Filmes 
De Portugal Lda Espanglês Spanglish James  L.  Brooks M/12

Filmitalus Lda Homem  De  Aluguer The  Man  From  Elysian  
Fields   George  Hickenlooper M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Bobby  Darin  -  O  Amor  É  
Eterno Beyond  The  Sea Brian Levant M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Heffalump  -  O  Filme Pooh’s  Heffalump  Movie Frank Nissen M/04

Costa Do Castelo Filmes, Sa Uma Casa No Fim Do 
Mundo

Home  At  The  End  Of  
The World Michael  Mayer M/16

Costa Do Castelo Filmes, Sa Casa  De  Los  Babys Casa  De  Los  Babys John  Sayles M/12

Clmc - Multimédia S.A. Robôs Robots Chris Wedge M/6

Columbia Tristar Warner Lda Hitch  -  A  Cura  Para  O  
Homem  Comum

Hitch  -  The  Cure  For  
The Common Man Andy  Tenant M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Um Peixe Fora De Água The Life Aquatic With 
Steve Zissou Wes Anderson M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Um Tiro No Escuro Um Tiro No Escuro Leonel Vieira M/16

Costa Do Castelo Filmes, Sa Antes Que O Tempo 
Mude

Antes Que O Tempo 
Mude Luís Fonseca M/16

Filmitalus Lda. Meu Amor Minha 
Perdição The Art Of Me Thaddeus O’sullivan M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa 36 Anti-Corrupção 36 Quai Des Orfèvres Olivier Marchal M/16

Lusomundo Audiovisuais, Sa The Ring 2 - O Aviso The Ring 2 Hideo  Nakata M/16

Lnk Audiovisuais Sa A  Semente  De  Chucky Seed  Of  Chucky Don Mancini M/18

Lusomundo Audiovisuais, Sa Pinóquio 3000 Pinocchio 3000 Daniel Robichaud M/4

Lusomundo Audiovisuais, Sa Arahan Arahan Daniel Robichaud M/16

Atalanta Filmes Sociedade De 
Distribuição De Filmes Lda Sangue E Ouro Crimson Gold Jafar  Panahi M/12

Lnk Audiovisuais, S A Primavera No Outono Autumn Spring Vladimir Michalek M/12

Prisvideo  -  Edições  Videográficas,  
Lda A  Noiva  Indecisa Bride And Prejudice Gurinder Chadha M/12

O  Som  E  A  Fúria,  Produção  
Audiovisual, Lda. A Cara Que Mereces A Cara Que Mereces Miguel Gomes M/12

Columbia Tristar Warner Lda Miss Detective 2 - 
Armada E Fabulosa

Miss  Congeniality  2  
- Armed And Fabulous John  Paquin M/12

Lnk Audiovisuais, S A O Condenado The Woodsman Nocole Kassell M/16

Clmc - Multimédia S.A. Be Cool Be Cool F.  Gary  Gray M/12

Lnk Audiovisuais, S A O Assassínio De Richard 
Nixon

The Assassination Of 
Richard Nixon Niels Mueller M/16

Lusomundo Audiovisuais, Sa O Chupeta The  Pacifier Adam Shankman M/6

Prisvideo  -  Edições  Videográficas,  
Lda Assalto À 13ª Esquadra Assault On Precinct 13 Jean-François  Richet M/16

Prisvideo  -  Edições  Videográficas,  
Lda

Head  On  -  A  Esposa  
Turca Head  On Fatih Akin M/16

Atalanta Filmes Sociedade De 
Distribuição De Filmes Lda Mondovino Mondovino Jonathan  Nossiter M/6
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Clmc - Multimédia S.A. O Vôo Da Fénix Flight Of The Phoenix John  Moore M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa A  Intérprete The  Interpreter Sydeney  Pollack M/12 - Q

Lnk Audiovisuais, S A Bordadeiras Brodeuses Éléonore Faucher M/12

New Lineo Cinemas De Portugal 
Lda A Educação De Paul Loverboy Kevin Bacon M/12

Lnk Audiovisuais, S A Uma Pequena Vingança Mean  Creek Jacob  Aaron  Estes M/16

Lnk Audiovisuais, S A A  Queda  -  Hitler  E  O  Fim  
Do Terceiro Reich

Der Untergang Aka 
Downfall Oliver  Hirschbiegel M/16 - Q

Lnk Audiovisuais, S A Os Bravos Não Têm 
Descanso

Pas De Repos Por Les  
Braves Alain Guiraudie M/16

Lusomundo Audiovisuais, Sa Afinal  Quem  Manda  
Aqui? Man  Of  The  House Stephen  Herek M/12

Nae-New Age Entertainment Amor Ou Consequência Jeux  D’enfants Yann Sammuell M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Xxx2 - Estado Radical Xxx2 - The Next Level Lee Tamahori M/12

Lusomundo Audiovisuais Sa Heróis  Imaginários Imaginary  Heroes Ben  Harris M/16

Prisvideo  -  Edições  Videográficas,  
Lda Hostage  -  Reféns   Hostage Florent Emilio Siri M/18

Lusomundo Audiovisuais Sa Colete De Forças The  Jacket John  Maybury M/12

Lnk Audiovisuais Sa Kamchatka Kamchatka Marcelo  Piñeyro M/12

Clmc - Multimédia Sa Adivinha Quem Guess Who Kevin  Rodney  Sullivan M/12

Atalanta Filmes Lda Cantando Por Detrás 
Das Cortinas

Cantando  Dietro  I  
Paraventi Ermanno Olmi M/12-Q

Lusomundo Audiovisuais Sa Danny  The  Dog  -Força  
Destruidora Danny  The  Dog Louis Leterrier M/16

Lnk Audiovisuais Sa Eu, Peter Sellers The Life And Death Of 
Peter Sellers Stephen  Hopkins M/12

Clmc - Multimédia Sa Reino Dos Céus Kingdon  Of  Heaven Ridley  Scott M/12

Atalanta Filmes Lda A Canção Mais Triste Do 
Mundo

The  Saddest  Music  In  
The World Guy  Maddin M/12

Prisvideo  -  Edições  Videográficas,  
Lda O Fardo Do Amor Enduring Love Roger Michell M/16

Lusomundo Audiovisuais Sa O Caminho Para A Fama Ice  Princess Tim  Fywell M/6

Prisvideo  -  Edições  Videográficas,  
Lda Uma Canção De Amor A  Love  Song  For  Bobby  

Long Shainee Gabel M/12

Lusomundo Audiovisuais Sa O Amor Está No Ar A Lot Like Love Nigel Cole M/12

Lnk Audiovisuais Sa Sin  City  -  A  Cidade  Do  
Pecado Sin  City

Frank Miller / Robert 
Rodriguez / Quentin 
Tarantino

M/16 - Q

Lnk Audiovisuais Sa Os  Irmãos  Dalton Les Dalton Philippe  Haïm M/6

Lusomundo Audiovisuais Sa À Boleia Pela Galáxia The  Hitch  Hiker’s  Guide  
To  The  Galaxy Gatth  Jennings M/6

Atalanta Filmes Lda Revelação  -  Illumination Illumination Pascale Breton M/12

Lnk Audiovisuais Sa Uma Boa Companhia In  Good  Company Paul Weitz M/12

Clmc - Multimédia Sa Star  Wars  :  Episódio  Iii  
- A Vingança Dos Sith

Star  Wars  :  Episódio  Iii  
- Revenge Of The Sith George Lucas M/6 - Q

Lnk Audiovisuais, Sa Ruídos Do Além White Noise Geoffrey  Sax M/16
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Lnk Audiovisuais, Sa Temporada De Patos Temporada De Patos Fernando Elimbcke M/12

Prisvideo  -  Edições  Videográficas,  
Lda Amor De Verão My  Summer  Of  Love Paul  Pavlikovsky M/16

Lnk Audiovisuais, Sa Salto Mortal Somersault Cate Shortland M/16

Prisvideo  -  Edições  Videográficas,  
Lda

Sophie Scholl - Os 
Últimos Dias

Sophie Scholl - The 
Final  Days Marc Rothemund M/ 12 - Q

Lusomundo Audiovisuais Sa Os Gangs Do Bairro 13 Banlieue Pierre Morel M/16

Columbia Tristar Warner Filmes 
De Portugal, Lda Kung-Fu-Zão Kung  Fu  Hustle Stephen Chow M/12

Clmc - Multimédia Sa Querido Frankie Dear Frankie Shona Auerbach M/12 - Q

Atalanta Filmes Lda Adriana Adriana Margarida Gil M/12

New Lineo Cinemas De Portugal 
Lda Polícia... Pela Metade ?! Part-Time Cops Claud Zidi M/12

Lusomundo Audiovisuais Sa O  Lado  Bom  Da  Fúria The Upside Of Anger Mike Binder M/12

Atalanta Filmes Lda Sinais Vermelhos Feux Rouges Cédric Kahn M/12

Lusomundo Audiovisuais Sa Madagáscar Madagascar Eric Darnell / Tom 
Mcgrath M/4

Columbia Tristar Warner Filmes 
De Portugal, Lda Batman  -  O  Início Batman Begins Christopher Nolan M/12 - Q

Clmc - Multimédia Sa Colisão Crash Paul  Haggis M/12 - Q

Atalanta Filmes Lda Querida Familia Seres Queridos Dominic  Harari  /  Teresa  
Pelegri M/12

Prisvideo  -  Edições  Videográficas,  
Lda

A  Balada  De  Jack  E  
Rose

The  Ballad  Of  Jack  And  
Rose Rebecca Miller M/16

Clmc - Multimédia Sa Mr. E Mrs. Smith Mr. And Mrs. Smith Doug Liman M/12

New Lineo Cinemas De Portugal Ameaça Biológica Submerged Anthony  Hickox M/16

Lnk Audiovisuais, Sa Um Amor Em África In  My  Country John  Boorman M/12

Lusomundo Audiovisuais Sa Na Linha Da Morte Return To Sender Bille August M/16

Prisvideo  -  Edições  Videográficas,  
Lda Crime Ferpeito Crimen Ferpecto Alex  De  La  Iglesia M/12

Filmitalus, Lda. Gengibre E Canela Dillo Com Parole Mie Daniele  Luc  Hetti M/12

Lnk Audiovisuais, Sa Uma Boa Mulher A Good Woman Mike Barker M/12

Lusomundo Audiovisuais Sa O  Império  Dos  Lobos L’empire Des Loups Patrice Ledoux M/16

New Lineo Cinemas De Portugal Donnie Darko - Versão 
Do Realizador Donnie Darko - Dc Richard  Kelly M/12 - Q

Columbia Tristar Warner Filmes 
De Portugal, Lda Os Quebra - Ossos The Longest Yard Peter Segal M/12

Lusomundo Audiovisuais Sa Rainhas Reinas / Queens Manuel Gómez Pereira M/12

New Lineo Cinemas De Portugal Magic Carpet Magic Carpet Ben Stassen M/12

New Lineo Cinemas De Portugal Glacier Run Glacier Run Ben Stassen M/12

New Lineo Cinemas De Portugal Haunted  Mine  Ride Haunted  Mine  Ride Ben Stassen M/12

Columbia Tristar Warner Filmes 
De Portugal, Lda

Charlie E A Fábrica De 
Chocolate

Charlie And The 
Chocolate  Factory Tim Burton M/6 - Q
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Atalanta Filmes Lda Aaltra Aaltra Benoît  Deléfine  /  
Gustave Kervern M/16

Lusomundo Audiovisuais Sa Guerra Dos Mundos War Of The World Steven Spilberg M/12 - Q

Prisvideo  -  Edições  Videográficas,  
Lda

A Máscara 2 - A Nova 
Geração Son Of The Mask Lawrence Gutterman M/6

Lnk Audiovisuais, Sa Quem Tem Medo Do 
Papão Boogeyman Stephen  T.Kay M/16

Lnk Audiovisuais Sa Um  Homem  De  Sonho Wedding Date Clare Kilner M/12

Nae - New Age Entertainment Cruel Ondskan Aka Evil Mikael  Hafstrom M/16

Prisvideo  -  Edições  Videográficas,  
Lda Uma Sogra De Fugir Monster-In-Law Chris Bender / Richard 

Brener  /  Julia  Caro M/12

Lusomundo Audiovisuais Sa Terra Dos Mortos Land Of The Dead George A.Romero M/16

Lusomundo Audiovisuais Sa O Evangelho Segundo 
S.João The  Gospel  Of  John Philip Saville M/6

Clmc - Multimédia Sa Quarteto Fantástico Fantastic Four Tim  Story M/12

Lusomundo Audiovisuais Sa Águas Passadas Dark Water Walter Salles M/12

Lusomundo Audiovisuais Sa O Sonho De Uma Noite 
De  São  João

Midsummer Dream Aka 
El Sueño De Una Noche 
De  San  Juan

Ángel De La Cruz / 
Manolo Gómez M/6 - Q

Lusomundo Audiovisuais Sa Herbie:  Prego  A  Fundo Herbie:  Fully  Loaded Ângela Robinson M/6

Prisvideo  -  Edições  Videográficas,  
Lda

Alone  In  The  Dark  -  
Sozinhos No Escuro Alone  In  The  Dark Uwe Boll M/12

Lusomundo Audiovisuais Sa A Chave The  Skeleton  Key Iain  Softley M/16

Lusomundo Audiovisuais Sa Milhões Millions Danny  Boyle M/12

Columbia Tristar Warner Filmes 
De Portugal, Lda A Casa De Cera House  Of  Wax Jaume  Serra M/16

Columbia Tristar Warner Filmes 
De Portugal, Lda

Casei Com Uma 
Feiticeira Bewitched Nora Ephron M/6

Atalanta Filmes Lda 9 Songs - 9 Canções 9 Songs Michael Winterbotton M/18

Atalanta Filmes Lda Orlando Vargas Orlando Vargas Juan  Pittaluga M/12

Lusomundo Audiovisuais Sa Cinderella Man The Cinderella Man Ron  Howard M/12 - Q

 Columbia Tristar Warner Filmes 
De Portugal, Lda A  Ilha   The  Island Michael  Bay M/12

Lnk Audiovisuais Sa Valiant - Os Bravos Do 
Pombal Valiant Gary  Chapman M/6 - Q

Lusomundo Audiovisuais Sa Franginhas E O 
Carrossel Mágico The Magic Roundabout Dave  Borthwick  /  Jean  

Duval M/4

Prisvideo  -  Edições  Videográficas,  
Lda Águas Silenciosas Khamosh Pani - Silent 

Waters Sabiha Sumar M/12

Filmitalus, Lda. Uma Viagem Chamada 
Amor

Un Viaggio Chiamato 
Amore Michele Plácido M/16

Prisvideo  -  Edições  Videográficas,  
Lda Os Fura Casamentos Weddiing Crashers David Dobkin M/12

Atalanta Filmes Lda De Tanto Bater O Meu 
Coração Parou

De Batre Mon Coeur 
S’est Arrêté Jacques  Audiard M/12

Lnk Audiovisuais Sa A Última Memória The Final Cut Omar Naim M/12

Lusomundo Audiovisuais Sa Os Psico - Detectives I  Heart  Huckabees David O. Russel M/12

Lnk Audiovisuais Sa Uma Chamada Perdida One Missed Call Takashi Miike M/16
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Atalanta Filmes Lda Os Edukadores The Edukators Hans  Weingartner M/12

Clmc - Multimédia Sa Guardiões Da Noite Nigth  Watch  /  Nochnoy  
Dozor Timur Bekmambetov M/18

Lusomundo Audiovisuais Sa Um  Refúgio  No  Passado In  My  Father’s  Den Brad Mcgann M/16

Lusomundo Audiovisuais Sa De  Homem  Para  
Homem Man To Man Régis Wargnier M/12

Lusomundo Audiovisuais Sa Dentro De Garganta 
Funda Inside  Deep  Throat Fenton  Bailey M/16

Lusomundo Audiovisuais Sa Sky  High  -  Escola  De  
Heróis Sky  High Mike Mitchell M/6

New Lineo Cinemas De Portugal  A Ponte De São Luis 
Rei

The Bridge Of San Luis 
Rey Mary  Mcguckian M/12 -Q 

 New Lineo Cinemas De Portugal O Mito Trespassing James  Merendino M/16

Lusomundo Audiovisuais Sa Red-Eye Red-Eye Wes Craven M/12

Lusomundo Audiovisuais Sa Quatro  Irmãos Four Brothers John  Singleton M/16

Lusomundo Audiovisuais Sa Anthony  Zimmer Anthony  Zimmer Jérôme  Salle M/12

Columbia Tristar Warner Filmes 
De Portugal, Lda Os Três Duques The  Dukes  Of  Hazzard Jay  Chandrasekhar M/6

Columbia Tristar Warner Filmes 
De Portugal, Lda

Stealth - Ameaça 
Silenciosa Stealth Rob Cohen M/12

Lusomundo Audiovisuais Sa Um Rio Um Rio José  Carlos  De  Oliveira M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Sky  High  -  Escola  De  
Heróis Sky  High Mike Mitchell M/6

Clmc - Multimédia, Sa 20 Centímetros 20 Centímetros Ramón Salazar M/16

Lusomundo Audiovisuais, Sa Virgem Aos 40 Anos 40 Year Old Virgin Judd  Apatow M/12

Clmc - Multimédia, Sa Os  Irmãos  Grimm The Brothers Grimm Terry  Gilliam M/12 - Q

Atalanta Filmes, Lda. Alice Alice Marco Martins M/16 - Q

Cinema Novo, Crl Wonderful  Days  -  
Mundos Perfeitos Wonderful  Days Moon S Kim M/12

Cinema Novo, Crl Vinzent Vinzent Stefan  Ayassi M/16

Cinema Novo, Crl Frágil Frágil - Um Conto De 
Fadas Juanma  Bajo  Ulloa M/12

Lnk Audiovisuais, Sa ...E Viveram Felizes 
Para Sempre

Il  Se  Marierent  Et  
Eurent Beaucoup 
D’enfant

Yvan Attal M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Golo ! Goal ! Danny  Cannom M/06

Lusomundo Audiovisuais, Sa Procurados Wanted / Crime Spree Brad Mirman M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Serenity Serenity Joss  Whedon M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Sete Espadas Seven Swords Hark  Tsui M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Absolon Absolon David Barto M/12

Atalanta Filmes, Lda. A  Dama  De  Honor La Demoiselle 
D’honneur Claude Chabrol M/12

Prisvideo,  Edições  Videográficas,  
Sa Crónicas Cronicas Sebastian Cordero M/12

Columbia Tristar Warner, Filmes 
De Portugal, Lda. A Caverna The Cave Bruce  Hunt M/12
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Columbia Tristar Warner, Filmes 
De Portugal, Lda.

Mulher Com Cão 
Procura  Homem  Com  
Coração

Must Love Dogs Gary  Goldberg M/12

New Age Entertainnment, 
Distribuição De Filmes Lda. O Castelo Andante Howl’s  Moving  Castle Hayao  Miayzaki M/6

Costa Do Castelo Filmes, Sa Aurora Sunrise: A Song Of Two 
Humans F.W. Murnau M/12 - Q

Lnk Audiovisuais Sa O Fio Da Vida Strings Anders Ronnow-Klarlund M/12 - Q

Lusomundo Audiovisuais, Sa Citizen  Verdict  -  Justiça  
Em Directo Citizen Verdict Philippe Martinez M/12

Prisvideo,  Edições  Videográficas,  
Sa

Arséne Lupin - O Ladrão 
Sedutor Arséne Lupin Jean-Paul  Salomé M/12

Columbia Tristar Warner, Filmes 
De Portugal, Lda

Deuce Bigalow : Um 
Gigolo Na Europa

Deuce Bigalow : 
European Gigolo Mike Bigelow M/12

Prisvideo  Edições  Videográficas,  
Lda. A Marcha Dos Pinguins La Marche De 

L’empereur Luc  Jacquet M/6 - Q

Lusomundo Audiovisuais, Sa O 7º Dia El 7º Día Carlos Saura M/16 - Q

Lusomundo Audiovisuais, Sa
Wallace  &  Gromit  
- A Maldição Do 
Coelhomem

Wallace  &  Gromit  
- The Curse Of The 
Wererabbit

Nick Park / Steve Park M/4

Lusomundo Audiovisuais, Sa Golpe A Golpe Le Couperet Costa-Gavras M/12

Atalanta Filmes, Lda. Last  Days  -  Últimos  Dias Last  Days Gus Van Sant M/16

Cinema Novo, Crl O Último Filme De Terror The  Last  Horror  Movie Julian  Richards M/18

Columbia Tristar Warner, Filmes 
De Portugal, Lda.

De Tim Burton - A Noiva 
Cadáver

Tim Burton’s Corpse 
Bride

Tim Burton / Mike 
Johnson M/12 - Q

Lnk Audiovisuais Sa Sempre A Bombar Long Weekend Pat  Holden M/16

Cinema Novo, Crl Paixões Fatais Desperate Remedies Stewart Main M/16

Cinema Novo, Crl Carne  Humana  Precisa-
Se Bad Taste Peter  Jackson M/18

Lnk Audiovisuais Sa Amityville  -  A  Mansão  Do  
Diabo Amityville  Horror Andrew Douglas M/16

Lusomundo Audiovisuais, Sa Flightplan - Pânico A 
Bordo Flightplan Robert Schwentke M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa A Lenda De Zorro The Legend Of Zorro Martin Campbell M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Chicken Little Chicken Little Mark Dindal M/4

Lusomundo Audiovisuais, Sa Revólver Revolver Guy  Ritchie M/16

Cinema Novo, Crl A  Vingança  De  Jack Jack  Be  Nimble Garth Maxwell M/16

Atalanta Filmes, Lda As Bonecas Russas Les Poupées Russes Cédric Klapish M/12

Clmc - Multimédia, Sa Senhor Da Guerra Lord Of War Andrew Niccol M/16

Clmc - Multimédia, Sa Na Sua Pele In  Her  Shoes Curtis  Hanson M/12

Clmc - Multimédia, Sa Grizzly  Man Grizzly  Man Werner  Herzog M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Pinguins Do Madagáscar 
- Missão Natal

Madagascar Penguins 
In  A  Christmas  Mission Gary  Trowdale M/4 - Vp

Lusomundo Audiovisuais, Sa O Crime Do Padre 
Amaro

O Crime Do Padre 
Amaro Carlos Coelho Da Silva M/16

Lusomundo Audiovisuais, Sa O Som Do Trovão A Sound Of Thunder Peter  Hyams M/12
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Lusomundo Audiovisuais, Sa Enquanto Estiveres Aí ... Just  Like  Heaven Mark Waters M/12

Columbia Tristar Warner, Filmes 
De Portugal, Lda Habana  Blues Habana  Blues Benito Zambrano M/12

Columbia Tristar Warner, Filmes 
De Portugal, Lda

O  Exorcismo  De  Emily  
Rose

The  Exorcism  Of  Emily  
Rose Scott Derrickson M/12

Lnk Audiovisuais Sa Ferro 3 Bin  -  Jip  /  3  Iron Ki - Duk Kim M/12 - Q

Columbia Tristar Warner, Filmes 
De Portugal, Lda Kiss Kiss Bang Bang Kiss Kiss Bang Bang Shane Black M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Doom - Sobrevivência Doom Andrzej Bartkowiak M/16

Lusomundo Audiovisuais, Sa Orgulho E Preconceito Pride And Prejudice Joe  Wright M/12

Lnk Audiovisuais Sa O  Fiel  Jardineiro The Constant Gardener Fernando Meireles M/16 - Q

Lusomundo Audiovisuais, Sa Elizabethtown Elizabethtown Cameron Crowe M/12

Costa Do Castelo Filmes, Sa Manô Manô George Felner M/12

Clmc - Multimédia, Sa Rize Rize David Lachapelle M/6

Columbia Tristar Warner, Filmes 
De Portugal, Lda

Harry  Potter  E  O  Cálice  
De Fogo

Harry  Potter  And  The  
Globet Of Fire Mike Newell M/12 - Q

Clmc - Multimédia S.A. Profundo Azul Into  The  Blue John  Stockwell M/12

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Na Pele Do Lobo Cry  Wolf Jeff  Wadlow M/16

Lusomundo Audiovisuais, Sa Super Cross Super Cross Steve  Boyum M/12

Atalanta Filmes, Lda Dom Quixote De Orson 
Welles

El Quijote De Orson 
Welles Orson Welles M/12

Atalanta Filmes, Lda Feliz Natal Joeux  Noel Christian Carion M/12

Atalanta Filmes, Lda Nada A Esconder Caché Michael Menegoz M/16

Lnk Audiovisuais Sa Um Milagre De Natal Nöel Chazz Palminteri M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Oliver Twist Oliver Twist Roman Polanski M/12-Q

Prisvideo  Edições  Videográficas,  
Lda.

Broken Flowers-Flores 
Partidas Broken Flowers Jim  Jarmusch M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa O Nevoeiro The Fog Rupert Wainright M/16

Atalanta Filmes, Lda. Reis E Rainha Rois E Reine Arnaud Desplechin M/16

Clmc - Multimédia S.A. Proof - Entre O Génio E 
A Loucura Proof John  Madden M/12-Q

Lnk Audiovisuais, Sa Os Renegados Do Diabo The Devil’s Rejects Rob Zombie M/18

Lusomundo Audiovisuais, Sa A Descida The Descent Neil Marshall M/16

Lusomundo Audiovisuais, Sa Um Passeio Pela 
História

Le Promeneur Du 
Champ De Mars Robert Guédiguian M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Gabrielle Gabrielle Patrice Chéreau M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Rasto Mortal Wake Death Philippe Martinez M/18

Atalanta Filmes, Lda. O Fatalista O Fatalista João  Botelho M/12

Prisvideo  Edições  Videográficas,  
Lda. Uma  Vida  Inacabada An  Unfinished  Life Lasse  Hallstrom M/12 - Q
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Prisvideo  Edições  Videográficas,  
Lda.

O  Maior  Penalty  Do  
Mundo

El  Penalty  Más  Largo  
Del Mundo Roberto Santiago M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa
O Leão, A Feiticeira E 
O Guarda-Roupa As 
Crónicas De Nárnia

The Chronicles Of 
Narnia: The Lion, The 
Witch  &  The  Wardrobe

Andrew Adamson M/6

Clmc - Multimédia S.A. O Resgate Dos “Soldado 
Fantasma” The Great Raid John  Dahl M/16

Atalanta Filmes, Lda O Pesadelo De Darwin Darwin’s Nightmare Hubert  Sauper M/12

Columbia Tristar Warner, Filmes 
De Portugal, Lda

North  Country  -  Terra  
Fria North  Country Nikki Caro M/12 - Q

Lusomundo Audiovisuais, Sa Uma Rapariga Cheia De 
Sonhos Shopgirl Anand Tucker M/12

Columbia Tristar Warner, Filmes 
De Portugal, Lda Dizem Por Aí ... Rumor  Has  It  ... Rob Reiner M/12

Lnk Audiovisuais, Sa O Salta-Pocinhas Le Roman De Renart/
Renart The Fox Thierry  Schiel M/4

Lnk Audiovisuais Sa Primer Primer Shane Carruth M/12

Clmc - Multimédia S.A. A  Jóia  De  Familia The  Family  Stone Thomas Bezucha M/12

Filmitalus Lda. Baunilha E Chocolate Vanilla  &  Chocolate Ciro  Ippolito M/12

Prisvideo  Edições  Videográficas,  
Lda. Agente Acidental The Man Les  Mayfield M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa King Kong King Kong Peter  Jackson M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Máquina Zero Jarhead Sam Mendes M/16 - Q

New Age Entertainment, 
Distribuição De Filmes Lda.

O Meu Encontro Com 
Drew My  Date  With  Drew Jon  Gunn  /  Brett  Winn  /  

Brian  Herlinger M/6

Lusomundo Audiovisuais, Sa Matança De Natal Santa’s  Slay David Steiman M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Tudo Por Um Sonho Dreamer:  Inspired  By  A  
True  Story John  Gatins M/6

Lusomundo Audiovisuais, Sa Odete Odete João  Pedro  Rodrigues M/16

Lusomundo Audiovisuais, S.A. História  De  Duas  Irmãs A Tale Of Two Sisters Kim  Jee-Woon M/16

Lusomundo Audiovisuais, Sa Match Point Match Point Woody  Allen M/12-Q

Lusomundo Audiovisuais, Sa Aposta De Risco Two  For  The  Money D.J.Caruso M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Pecado Capital Derailed Mikael  Hafstróm M/16

Lnk Audiovisuais, Sa À Vontade Do Freguês Waiting Rob Mckittrick M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Rebeldes De Bairro Green  Street  Hooligans Lexi Alexander M/16

Columbia Tri Star Warner Dick  E  Jane  -  Ladrões  
Sem  Jeito Fun  With  Dick  And  Jane Dean Parisot M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Aeon Flux Aeon Flux Karyn  Kusama M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Casanova Casanova Lasse  Hallström M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Memórias De Uma 
Gueixa Memoirs Of A Geisha Rob Marshall M/12-Q

Lusomundo Audiovisuais, Sa Rent Rent Chris Colimbus M/12

Columbia Tri Star Warner Syriana Syriana Stephen Gaghan M/12

Lnk Audiovisuais, Sa Os Aristocratas The Aristocratas Paul Provenza M/18
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Lnk Audiovisuais, Sa Saw  Ii  -  A  Experiência  
Do Medo Saw  Ii Darren  Lynn  Bousman M/18

Lusomundo Audiovisuais, Sa Onde Está A Verdade ? Where The Truth Lies Robert Lantos M/12

Clmc - Multimédia, Sa Wolf Creek Wolf Creek Greg Mclean M/16

Lnk Audiovisuais, Sa O Libertino The Libertine Laurence Dunmore M/16-Q

Prisvideo,  Edições  Videográficas,  
Sa

Ladrão Que Engana 
Ladrão ...

The Wendell Baker 
Story

Andrew Wilson / Luke 
Wilson M/12

Prisvideo,  Edições  Videográficas,  
Sa Chupa No Dedo Thumbsucker Mike Mills M/12

Costa Do Castelo Filmes, Sa Diários De Um Novo 
Mundo

Diários De Um Novo 
Mundo Paulo Nascimento M/12

Atalanta Filmes Lda Lavado Em Lágrimas Lavado Em Lágrimas Rosa Coutinho Cabral M/16

Lusomundo Audiovisuais, Sa Munique Munich Steven Spielberg M/16 - Q

Columbia Tri Star Warner Capote Capote Bennett Miller M/12-Q

Prisvideo,  Edições  Videográficas,  
Sa Tiros Certeiros Dead Fish Charley  Stadler M/12

Prisvideo,  Edições  Videográficas,  
Sa Doce Tortura A Bittersweet Life Kim  Ji-Woon M/16

Prisvideo,  Edições  Videográficas,  
Sa Terapia Do Amor Prime Ben Younger M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Frágeis Fragile,  A  Ghost  Story Jaume  Balagueró M/16

Costa Do Castelo Filmes, Sa O Leopardo Il  Gato  Pardo Luchino Visconti M/12-Q

Lnk Audiovisuais, Sa O Segredo De 
Brokeback Mountain Brokeback Mountain Ang Lee M/12-Q

Lusomundo Audiovisuais, Sa Na Escuridão The Dark John  Fawcett M/16

Lusomundo Audiovisuais, Sa A Caixa Negra La Boite Noire Richard  Berry M/16

Clmc - Multimédia, Sa Walk The Line Walk The Line James  Mangold M/12

Columbia Tristar Warner Os Produtores The Producers Susan Stroman M/12-Q

Prisvideo,  Edições  Videográficas,  
Lda Sem Destino Fateless Lajos Koltai M/12-Q

Lusomundo Audiovisuais, Sa Bambi 2 O Grande 
Príncipe Da Floresta Bambi 2 Brian Pimental M/4

Lusomundo Audiovisuais, Sa Os Três Enterros De Um 
Homem

The Three Burials Of 
Melquiaves Estrada Tommy  Lee  Jones M/16

Cinema Novo, Crl A Trunfa Hair  High Bill  Plympton M/16

Clmc - Multimédia, Sa Tsotsi Tsotsi Gavin  Hood M/12-Q

Lusomundo Audiovisuais, Sa Nanny  Mcphee  -  A  Ama  
Mágica Nanny  Mcphee Kirk  Jones M/6

Lusomundo Audiovisuais, Sa O Segredo The Nun Luis De La Madrid M/16

Columbia Tristar Warner Hostel Hostel Eli Roth M/18

Atalanta Filmes, Lda Vai E Vive Va, Vis, Et Deviens Radu Mihaileanu M/12-Q

Columbia Tristar Warner Zathura - Aventura No 
Espaço

Zathura - Space 
Adventure Jon  Favreau M/6

Atalanta Filmes Coisa Ruim Coisa Ruim Tiago Guedes / Frederico 
Serra M/12
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Lusomundo Audiovisuais, Sa Mrs.  Henderson Mrs.  Henderson  
Presents Stephen Frears M/12-Q

Lusomundo Audiovisuais, Sa Transamerica Transamerica Duncan Tucker M/16

Atalanta Filmes O Céu Gira El Cielo Gira Mercedes Álvarez M/6-Q

Prisvideo  Edições  Videográficas,  
Lda Apenas Amigos Just  Friends Roger Kumble M/12

Columbia Tristar Warner Firewall Firewall Richard Loncraine M/12

Lnk Audiovisuais, Sa Um Toque De Canela A Touch Of Spice Tassos Boulmetis M/12-Q

New Lineo Cinemas De Portugal Boa Noite, E Boa Sorte Good Night, And Good 
Luck George  Clooney M/12-Q

Lusomundo Audiovisuais, Sa Bandidas Bandidas Joachim  Roenning  /  
Espen Sandberg M/12

Lnk Audiovisuais, Sa Underworld: Evolução Underworld Evolution Len Wiseman M/16

Clmc - Multimédia, Sa A Pantera Cor-De-Rosa The Pink Panther Shawn  Levy M/12

Clmc-Multimédia Agente Disfarçado 2 Big  Momma’s  House  2 Whitesell M/6

Atalanta Filmes Alex Alex José  Alcala M/16

Prisvídeo,  Edições  Videográficas,  
Lda

Uma  História  De  
Violência A  History  Of  Violence David Cronemberg M/16-Q

Lusomundo Audiovisuais, Sa Cidade Assombrada 2 A 
Inocência

Ghost  In  The  Shell  2:  
Innocence Mamoru Oshii M/12-Q

Lusomundo Audiovisuais, Sa O Novo Mundo The New World Terrence Malick M/12-Q

Lusomundo Audiovisuais, Sa Cavaleiros Do Céu Les Chevaliers Du Ciel Gérard Pirès M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa
Antárctida Da 
Sobrevivência Ao 
Resgate

Eight Below Frank Marshall M/6-Q

Columbia Tristar Warner V De Vingança V For Vendetta James  Mcteigue M/16-Q

Lusomundo Audiovisuais, Sa Espelho Mágico Espelho Mágico Manoel De Oliveira M/12-Q

Atalanta Filmes O Mundo The World Jia  Zhang-Ke M/12

Columbia Tristar Warner Todos Ao Monte Yours, Mine And Ours Raja Gosnell M/6

Lusomundo Audiovisuais, Sa Freedomland A Cor Do 
Crime Freedomland Joe  Roth M/16-Q

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Animal Animal Roselyne  Bosch M/12

Lnk Audiovisuais, Sa Breakfast On Pluto Breakfast On Pluto Neil  Jordan M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa O Matulão Da Vovó Grandma’s  Boy Nicholaus Goossen M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Identidade  -  Kubrick Colour Me Kubrick Brian W. Cook M/12

Prisvídeo,  Edições  Videográficas,  
Sa Preciosa  Iguaria Dumplings Fruit Chan M/18

Prisvídeo,  Edições  Videográficas,  
Sa 3... Extremos Three... Extremes Fruit Chan / Park Chan 

Wook / Takashi Miike M/18-Q

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Infiltrado Inside  Man Spike Lee M/12

Lusomundo Audiovisuais, S.A. O Tigre E A Neve La Tigre E La Neve Roberto Benigni M/12

Atalanta Filmes, Lda. Vanitas Vanitas Paulo Rocha M/12
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Lusomundo Audiovisuais, Sa A Condessa Russa The White Countess James  Ivory M/12-Q

Atalanta Filmes, Lda. Ninguém Sabe Nobody  Knows Kore-Eda  Hirokazu M/12

Lusomundo Audiovisuais, S.A. O Rafeiro The  Shaggy  Dog Brian Robbins M/6

Lnk Audiovisuais, S.A. Instinto  Fatal  2 Basic  Instinct  2 Michael  Caton-Jones M/16

Clmc - Multimédia, S.A. Idade  Do  Gelo  2  -  
Descongelados

Ice  Age  2  -  The  
Meltdown Carlos Saldanha M/6-Q

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Euro 2004 - Amor E 
Futebol The  Other  Half Richard Nockles / 

Marlowe Fawcett M/12

Lusomundo Audiovisuais, S.A. No Limiar Da Verdade The  Half  Light Craig Rosenberg M/12

Atalanta Filmes, Lda. A Piscina A Piscina Paulo Rocha M/6

Nae New Age Entertainment Inocência Innocence Lucile  Hadzihalilovic M/12

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Como Despachado Um 
Encalhado Failure To Launch Tom  Dey M/12

Meios.Com  -  Instituto  De  
Comunicação Multimédia, Lda. Fatal Fatal Pedro Sousa M/12

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Uma Família Dos Diabos Keeping Mum Niall  Johnson M/16

F.B.F. Filmes / Francisco B. 
Ferreira Pele Pele Fernando Vendrell M/12

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Medo De Morte Running Scared Wayne  Kramer M/16

Atalanta Filmes, Lda. Lisboetas Lisboetas Sérgio Tréfaut M/12

Lnk Audiovisuais, S.A. Vem Comigo Come With Me Clément Virgo M/18

Lnk Audiovisuais, S.A. Lassie Lassie Charles Sturridge M/6

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Selvagem The Wild Steve “Spaz” Williams M/4 - Vp

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Modigliani Modigliani Mick Davis M/12-Q

Columbia Tristar Warner Filmes 
De Portugal, Lda. Ultravioleta Ultraviolet Kurt Wimmer M/12

Clmc - Multimédia, S.A. Date Movie Date Movie Aaron Seltzer M/12

Prisvideo,  Edições  Videográficas,  
S.A. Golpe A Frio The  Ice  Harvest Harold  Ramis M/16

Lusomundo Audiovisuais, S.A. O Veneno Da 
Madrugada

O Veneno Da 
Madrugada Ruy  Guerra M/16

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Escolha Mortal The Proposition John  Hillcoat M/16

Lnk Audiovisuais, S.A. Samaritana Samaritan Girl / 
Samaria Kim Ki-Duk M/16

Prisvideo,  Edições  Videográficas,  
S.A. O Matador The Matador Richard Shepard M/12

Prisvídeo,  Edições  Videográficas,  
S.A. O Último Destino 3 Final Destination 3 James  Wong M/16

Prisvideo,  Edições  Videográficas,  
S.A.

Shooting Dogs 
- Testemunhos De 
Sangue

Shooting Dogs Michael  Caton-Jones M/12-Q

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Scary  Movie  4  -  Que  
Susto De Filme Scary  Movie  4 David Zucker M/12

O  Som  E  A  Fúria,  Produção  
Audiovisual, Lda.

A Rapariga Da Mão 
Morta

A Rapariga Da Mão 
Morta Alberto Seixas Santos M/12

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Maria Madalena Mary Abel Ferrara M/12
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Lusomundo Audiovisuais, S.A. Aos Doze E Tantos Twelve  And  Holding Michael Cuesta M/12

Lnk Audiovisuais, S.A. O Tempo Que Resta Le Temps Qui Reste / 
Time To Leave François Ozon M/12

Atalanta Filmes, Lda. Dr 9 Drawing Restraint 9 Matthew  Barney M/16

Clmc - Multimédia,S.A. Terror Nas Montanhas Hills  Have  Eyes Alexandre Aja M/18

Lusomundo Audiovisuais, S.A.
Movimentos Perpétuos 
- Cine - Tributo A Carlos 
Paredes

Movimentos Perpétuos 
- Cine - Tributo A Carlos 
Paredes

Edgar Pêra M/6

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Missão  Impossível  M:
I  -  3 Mission:  Impossible  Iii J.J.  Abrams M/12

Costa Do Castelo Filmes, S.A. Profissão:  Repórter Professione: Reporter Michelangelo Antonioni M/12-Q

Prisvideo,  Edições  Videográficas,  
S.A.

Wassup Rockers - 
Desafios  Da  Rua Wassup Rockers Larry  Clark M/12

Prisvideo,  Edições  Videográficas,  
S.A.

Murderball - Espírito De 
Combate Murderball Henry  Alex  Rubin  /  Dana  

Adam Shapiro M/12

Columbia Tristar Warner, Filmes 
De Portugal, Lda.

Chamada De Um 
Estranho When A Stranger Calls Simon West M/16

Columbia Tristar Warner, Filmes 
De Portugal, Lda. Com A Casa Às Costas Rv Barry  Sonnenfeld M/6

Lusomundo Audiovisuais, S.A. A Comédia Do Poder L’ivresse Du Pouvoir Claude Chabrol M/12

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Falhados... Por Um Fio Benchwarmers Dennis Dugan M/12

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Stoned, Anos Loucos Stoned Stephen  Wolley M/16-Q

Lusomundo Audiovisuais, S.A. A Pista The Trail Eric Valli M/12

Costa Do Castelo Filmes, S.A. Diabo A Quatro Diabo A Quatro Alice De Andrade M/16

Prisvideo,  Edições  Videográficas,  
S.A.

Eu, Tu E Todos Os Que 
Conhecemos

Me,  You  And  Everyone  
We Know Miranda  July M/16

New Lineo Cinemas De Portugal, 
Lda. Os Amigos De Dean The Chumscrubber Arie Posin M/16

Prisvideo,  Edições  Videográficas,  
S.A.

Indian  -  O  Grande  
Desafio

The World´S Fastest 
Indian Roger Donaldson M/12 - Q

Prisvideo,  Edições  Videográficas,  
S.A.

The Devil And Daniel 
Johnston  -  Loucuras  De  
Um Génio

The Devil And Daniel 
Johnston Jeff  Feuerzeig M/12

Columbia Tristar Warner, Filmes 
De Portugal, Lda O Código Da Vinci The Da Vinci Code Ron  Howard M/12

Atalanta Filmes, Lda. Natureza Morta Natureza Morta Susana Sousa Dias M/6

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Stay  Alive Stay  Alive William Brent Bell M/16

Cmlc - Multimédia, S.A. X-Men: Confronto Final X-Men: The Last Stand Brett Ratner M/12-Q

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Ela É... Ele She’s The Man Andy  Fickman M/6

Clmc - Multimédia, S.A. Hard  Candy Hard  Candy David Slade M/16-Q

Lnk Audiovisuais, S.A. Tideland - O Mundo Ao 
Contrário Tideland Terry  Gilliam M/12

Prisvideo, Edições 
Videográficas,S.A. Crianças  Invisíveis All  The  Invisible  

Children

Mehdi Charef /  Emir 
Kusturica / Spike Lee/ 
Kátia  Lund  /  Jordan  Scott  
/  Ridley  Scott  /  Stefano  
Veneruso  /  John  Woo

M/12-Q

Prisvideo,  Edições  Videográficas,  
S.A. A  Honra  Do  Dragão Tom-Yum Goong Prachya  Pinkaew M/16
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Lusomundo Audiovisuais, S.A. Astérix E Os Vikings Astérix Et Les Vikings Stefan Fjeldmark M/4

Lusomundo Audiovisuais, S.A. A Lula E A Baleia The Squid And The 
Whale Noah Baumbach M/16-Q

Clmc - Multimédia, S.A. O Génio Do Mal The Omen John  Moore M/16

Atalanta Filmes, Lda. Inconscientes Inconscientes Joaquin  Oristrell M/12

Lnk Audiovisuais, S.A. O Mito The Mith Aka San Wa Stanley  Tong M/12

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Take The Lead Ritmo E Sedução Liz Friedlander M/12

Prisvideo  -  Edições  Videográficas,  
Lda. Estranhos Em Casa Winter Passing Adam Rapp M/16-Q

Columbia Tristar Warner Portugal, 
Ldª Poseidon Poseidon Wolfgang Petersen M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa O Sabor Da Paixão Mistress Of Spices Paul  Mayeda  Berges M/12

Atlanta Filmes, Ldª Klimt Klimt Raoul Ruiz M/12

Lusomundo Audiovisuais, Sa Voo 93 United 93 Paul Greengrass M/12

Lusomundo Audiovisuais, S.A O Rei The King James  Marsh M/16

Lusomundo Audiovisuais, S.A Velocidade Furiosa 
- Ligação Tóquio

The Fast And The 
Furious  :  Tokyo  Drift Justin  Lin M/16

Lusomundo Audiovisuais, S.A A Casa Da Loucura Asylum David Mackenzie M/16

Lnk Audiovisuais, S.A. Finais Felizes Happy  Endings Don Ross M/16

 Lusomundo Audiovisuais, S.A.  Carros  Cars John  Lasseter M/4 - Vp

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Separados De Fresco The Break Up Scott Stuber M/12

Prisvideo  Edições  Videográficas,  
S.A.

A Vida Secreta Das 
Palavras

The Secret Life Of 
Words Isabel  Coixet M/12-Q

Columbia Tristar Warner Filmes 
De Portugal, Lda. A Casa Da Lagoa The  Lake  House Alejandro Agresti M/12

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Diários Da Bósnia Diários Da Bósnia Joaquim  Sapinho M/12

Lusomundo Audiovisuais, S.A. O  Homem  Da  Orquestra One Man Band Mark Andrews / Andrew 
Jimenez M/4

Clmc - Multimédia, S.A. Assombrado - Uma 
História  Americana An  American  Haunting Courtey  Solomon M/12

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Pular A Cerca Over  The  Hedge Tim  Johnson M/4-Q - Vp

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Angel - A Angel - A Luc Besson M/12

Lusomundo Audiovisuais, S.A. As Filhas Do Botânico The Chinese Bothanist’s 
Daughters Dai Sijie M/16-Q

Lusomundo Audiovisuais, S.A. Brisa De Mudança The Wind That Shakes 
The  Barley Ken Loach M/16-Q

Fonte:  IGAC
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2.3 Dados de exibição

Tabela  2.3.1   Recintos  de  cinema  identificados  e  número  de  ecrãs  por  recinto  por  distrito  II*

 Cinemas 
Identificados

Número de Ecrãs Por Recinto

Monoscreen Multiscreen Multiplex

 Recintos Salas Recintos com 
1 ecrã

Recintos 
com 2 
ecrãs 

Recintos 
com 3-5 
ecrãs 

Recintos 
com 6-7 
ecrãs 

Recintos 
com 8-14 
ecrãs 

Recintos 
com 15 ou 
mais ecrãs 

Viana de Castelo 12 16 10 1 1 0
Bragança 10 13 8 1 1 0
Braga 12 36 5 2 2 3
Vila Real 8 15 11 1 0 1
Porto 20 87 6 1 2 1 4 1
Viseu 17 24 15 0 1 1
Aveiro 16 31 12 1 1 2
Guarda 11 12 10 1 0 0
Coimbra 12 26 9 1 1 0 1 0
Castelo Branco 14 17 13 0 1 0
Leiria 19 21 17 2 0 0
Portalegre 10 10 10 0 0 0
Santarém 19 28 15 2 1 1
Lisboa 49 173 23 7 7 6 5 1
Setúbal 18 42 14 0 2 1 1 0
Évora 9 10 8 1 0 0
Beja 16 17 15 1 0 0
Faro 19 42 14 2 0 1 2 0
Ilhas 4 19 0 1 1 2

Total 295 639 215 25 21 19 13 2

Percentagem sobre 
nº de Recintos 72,9 8,5 7,1 6,4 4,4 0,7

Fonte:  ICAM
*  Situação  a  31  de  Dezembro  de  2005.  Dados  provisórios  resultantes  da  identificação  feita,  em  conjunto,  pelo  ICAM,  IGAC  e  INE  ainda  não  finalizada.
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Tabela  2.3.2   Distribuição  de  recintos  de  cinema  por  concelho*

Distrito Total de 
Concelhos

Concelhos com 
recintos

Concelhos sem 
recintos

% Concelhos com 
recintos

% Concelhos 
sem recintos

Aveiro 19 11 8 58 42
Beja 14 12 2 86 14
Bragança 14 8 6 57 43
Bragança 12 7 5 58 42
Castelo Branco 11 7 4 64 36
Coimbra 17 8 9 47 53
Évora 14 9 5 64 36
Faro 16 12 4 75 25
Guarda 14 11 3 79 21
Leiria 16 11 5 69 31
Lisboa 16 14 2 88 13
Portalegre 15 10 5 67 33
Porto 18 10 8 56 44
Santarém 21 14 7 67 33
Setubal 13 10 3 77 23
Viana do Castelo 10 7 3 70 30
Vila Real 14 8 6 57 43
Viseu 24 14 10 58 42

Total 269 183 95 68 35

Fonte:  ICAM

*  Portugal  Continental.  Situação  a  31  de  Dezembro  de  2005.  Dados  provisórios  resultantes  da  identificação  feita,  em  conjunto,  pelo  ICAM,  IGAC  e  INE  ainda  não  finalizada.

Tabela 2.3.3 Dados por Distrito – Espectadores – Receita Bruta Recintos de cinema com dados enviados, 
2005 e 2004

2005

Distritos N.º de 
Recintos

N.º De 
Salas

Nº 
Espectadores 
2005

% de 
Espectadores

Receita Bruta 
2005

% de 
Receitas

Nº Sessões 
de Cinema

Aveiro 5 20 440.608 2,8% 1.888.038,02 2,80% 29869
Beja 8 8 22.279 0,1% 55.428,68 0,1% 637
Braga 7 30 79.265 5,0% 3.202.750,42 4,8% 45,48
Bragança 1 3 38.822 0,2% 141.702,50 0,2% 4,741
Castelo Branco 9 12 68.788 0,4% 245.404,50 0,4% 2,205
Coimbra 6 22 558.141 3,5% 2.338.849,87 3,5% 24,962
Évora 5 6 81.160 0,5% 324.741,93 0,5% 2,586
Faro 7 29 1.011.487 6,4% 4.391.565,43 6,6% 41,669
Guarda 4 4 27.670 0,2% 97.830,68 0,1% 715
Leiria 12 14 291.452 1,9% 1.127.815,45 1,7% 8,95
Lisboa 32 152 6.017.066 38,2% 26.940.944,69 40,6% 241,756
Portalegre 3 3 7.123 0,1% 17.292,75 0,0% 281
Porto 15 87 3.551.732 22,5% 13.461.491,69 20,3% 132,792
Santarém 9 19 283.639 1,8% 1.122.280,45 1,7% 16,946
Setúbal 7 51 1.439.688 9,1% 6.420.869,51 9,7% 65,75
Viana do Castelo 5 8 161.719 1,0% 649.001,05 1,0% 6,251
Vila Real 2 8 193.447 1,2% 782.246,67 1,2% 12,226
Viseu 11 18 168.945 1,1% 685.974,96 1,0% 8,361
Ilhas 3 17 596.512 3,8% 2.438.775,80 3,7% 25,95
Total 151 511 15.752.928 100% 66.333.005,05 100% 672,127
Fonte:  ICAM
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2004 

Distritos N.º de 
Recintos

N.º De 
Salas

Nº 
Espectadores 
2005

% de 
Espectadores

Receita Bruta 
2005

% de 
Receitas

Nº Sessões de 
Cinema

Aveiro 6 21 576.645 3,7% 2.406.734,65 3,6% 30.763
Beja 6 6 12.615 0,1% 24.786,62 0,0% 270
Braga 8 33 896.682 5,7% 3.526.026,33 5,3% 38.597
Bragança 1 3 35.122 0,2% 124.218,50 0,2% 3.547
Castelo Branco 6 6 63.537 0,4% 212.996,20 0,3% 1.144
Coimbra 4 11 505.641 3,2% 2.059.880,38 3,1% 14.727
Évora 3 4 106.558 0,7% 411.293,60 0,6% 2.309
Faro 8 29 1.152.957 7,3% 4.779.927,19 7,2% 42.507
Guarda 2 2 32.649 0,2% 121.480,64 0,2% 446
Leiria 12 14 35.098 2,2% 1.311.379,15 2,0% 8.376
Lisboa 31 152 6.657.876 42,3% 29.710.586,99 44,8% 237.977
Portalegre 3 3 8.504 0,1% 23.239,85 0,0% 191
Porto 15 86 3.999.882 25,4% 14.688.294,29 22,1% 12.238
Santarém 6 14 281.225 1,8% 1.060.750,29 1,6% 13.788
Setúbal 9 51 1.538.228 9,8% 6.934.892,82 10,5% 60.926
Viana do Castelo 7 10 174.431 1,1% 677.269,72 1,0% 6.582
Vila Real 3 9 53.055 0,3% 206.666,80 0,3% 2.399
Viseu 7 9 59.843 0,4% 242.798,00 0,4% 226
Ilhas 2 11 631.483 4,0% 2.596.076,35 3,9% 17.095

Total 139 474 17.137.913 100% 71.119.298,37 100% 606.284

Fonte:  ICAM

Tabela  2.3.4   Multiplex:  Ecrãs,  Local,  Cidade,  Área,  Companhia,  Lugares,  Inauguração,  2005

Ecrãs Local Cidade Área Companhia Lugares Inauguração 

20 Cinema Arrábida 
Shopping

Vila Nova de 
Gaia Porto AMC 4296 Dez-96

16 Cinemas Millenium 
Sporting Lisboa Lisboa Cinemas Millenium 3000 Oct - 03

14 Lusomundo Almada 
Forum Almada Lisboa Lusomundo Cinemas, SA 2776 Set - 02

14 Cinema  UCI  /  El  Corte  
Inglês Lisboa Lisboa UCI  -  Cinema  International  

Corporation, Lda 2655 Jun  -  02

12 Lusomundo Parque 
Nascente Gondomar Porto Lusomundo Cinemas, SA 2453  

11 Lusomundo 
MaiaShopping Maia Porto Lusomundo Cinemas, SA 1674 Nov - 97

10 Lusomundo Colombo Lisboa Lisboa Lusomundo Cinemas, SA 2476 Set - 97

10 Lusomundo Vasco da 
Gama Lisboa Lisboa Lusomundo Cinemas, SA 1629 Abril - 99

9 Lusomundo GaiaShopping Vila Nova de 
Gaia Porto Lusomundo Cinemas, SA 1793 Out - 95

9 Complexos de Cinema 
Forum Algarve Faro Faro SBC-Spean Bridge Cinemas, 

Lda 1474 2002

9 Beloura Shopping Sintra Lisboa NLC-New Lineo Cinemas de 
Portugal, Lda 1177 Out - 04

9 Cinema Algarveshopping Albufeira Faro Socorama - Castello Lopes 
Cinemas, S.A. 1120  

8 Lusomundo 
NorteShopping Matosinhos Porto Lusomundo Cinemas, SA 1932 Out - 95

8 Cinema Monumental Lisboa Lisboa Medeia Filmes 1516  

Fonte:  ICAM
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Tabela 2.3.5 Nº de recintos por ecrã, 2005

Ecrãs Recintos

1 ecrã 215
2 ecrãs 25
3-5 ecrãs 21
6-7 ecrãs 19
8-11 ecrãs 10
12-15 ecrãs 3
16-19 ecrãs 1
20-23 ecrãs 1
>=24 ecrãs X
Fonte:  ICAM

Figura 2.2 - Recintos por nº de ecrãs

Fonte:  ICAM.  Elaboração  própria.

Tabela  2.3.6   Evolução  comparativa  do  nº  de  espectadores  e  receita  bruta,  2005  e  2006  (Até  Novembro)*

 Nº Espectadores Receita Bruta (euros)
 2005 2006 % Var. 05/06 2005 2006 % Var. 05/06
Janeiro 1.422.489 1.141.658 -19,7 6.417.133,76 4.856.317,23 -24,3
Fevereiro 1.347.703 1.248.049 -7,4 5.779.422,93 5.234.517,24 -9,4
Março 1.401.963 1.138.699 -18,8 5.881.942,13 4.771.200,89 -18,9
Abril 1.082.845 1.761.325 62,7 4.694.645,78 7.266.767,16 54,8
Maio 1.020.643 1.240.264 21,5 4.553.781,41 5.297.293,05 16,3
Junho 921.297 1.004.541 9 3.940.433,80 4.130.208,04 4,8
Julho 1.694.267 1.513.982 -10,6 7.117.516,34 6.306.016,55 -11,4
Agosto 1.336.839 1.575.945 17,9 5.517.346,65 6.616.469,78 19,9
Setembro 1.074.233 1.260.424 17,3 4.507.071,07 5.164.512,77 14,6
Outubro 1.200.930 1.321.310 10 5.104.909,84 5.501.557,60 7,8
Novembro 1.485.593 1.198.876 -19,3 6.410.322,00 4.953.012,63 -22,7
Dezembro 1.767.989   7.509.890,44   
TOTAL 15.756.791 14.405.073  67.434.416,15 60.097.872,94  

 
*  Dados  transmitidos  pelos  promotores  dos  espectáculos,  nos  termos  do  disposto  no  Decreto-Lei  nº125/2003  de  20  de
As  actualizações  feitas  resultam  da  inserção  de  novos  dados  pelos  promotores  cinematográficos.

Fonte:  ICAM
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Tabela  2.3.7   Evolução  comparativa  do  número  de  espectadores  e  receita  bruta,  2004  e  2005

 Nº Espectadores Receita Bruta (euros)

 2004 2005 % Var. 
04/05 2004 2005 % Var. 

04/05
Janeiro 1.608.321 1.421.292 -11,6 6.757.703,79 6.050.272,26 -10,5
Fevereiro 1.475.062 1.347.353 -8,7 6.162.951,92 5.653.826,93 -8,3
Março 1.486.772 1.401.884 -5,7 6.100.131,93 5.863.022,13 -3,9
Abril 1.431.006 1.082.348 -24,4 5.763.661,82 4.558.484,78 -20,9
Maio 1.250.197 1.019.808 -18,4 5.209.336,75 4.330.881,41 -16,9
Junho 891.085 920.857 3,3 3.618.144,24 3.806.533,80 5,2
Julho 1.736.400 1.694.156 -2,4 7.191.869,56 7.083.786,34 -1,5
Agosto 1.797.453 1.336.742 -25,6 7.416.102,05 5.480.886,65 -26,1
Setembro 1.240.402 1.074.179 -13,4 5.208.028,48 4.487.719,07 -13,8
Outubro 1.479.175 1.200.756 -18,8 6.266.218,46 5.097.494,74 -18,7
Novembro 1.115.810 1.485.564 33,1 4.706.235,61 6.410.206,50 36,2
Dezembro 1.626.230 1.767.989 8,7 6.718.913,76 7.509.890,44 11,8
Total 17.137.913 15.752.928 -8,1 71.119.298,37 66.333.005,05 -6,7
Fonte:  ICAM

Figura  2.3  -  Nº  de  espectadores  (2004  a  2006*)

*  Note  que  2006  não  inclui  Dezembro.

Fonte:  ICAM.  Elaboração  Própria
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Receita Bruta (2004 a 2006*)
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Figura  2.4  -  Nº  de  espectadores  (2004  a  2006*)

*  Note  que  2006  não  inclui  Dezembro.

Fonte:  ICAM.  Elaboração  Própria

Figura  2.5  -  Receita  Bruta  (2004  a  2006*)

*Receita  do  ano  de  2006  não  inclui  Dezembro.

Fonte:  ICAM.  Elaboração  Própria

Figura  2.6  -  Receita  Bruta  (2004  a  2006*)

*Receita  do  ano  de  2006  não  inclui  Dezembro.

Fonte:  ICAM.  Elaboração  Própria
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Receita bruta por exibidor 1º semestre de 2006
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Tabela 2.3.8 Nº de recintos, salas, nº de espectadores e receita bruta por exibidor

1º semestre de 2006

Exibidor Recintos Salas Nº de Espectadores Receita Bruta

Lusomundo Cinemas, SA 27 190 3.636.352 15.039.225,76
Socorama - Castello Lopes 19 87 1.255.028 5.333.080,40
Medeia Filmes 4 16 369.976 1.652.945,20
Cinemas Millenium SA 2 19 335.281 1.439.335,30
J  Gomes  &  CA  Lda 2 9 83.538 299.665,25
Filmitalus Lda 2 7 68.382 298.391,40
Cinemas da Praça Lda 2 5 29.297 113.735,75
Cine  Rádio  Estúdio  GL 1 1 29.067 128.313,20
AMC-Actividades Multicinemas 1 20 795.072 3.024.536,10
UCI  -  Cinema  International 1 14 418.502 2.128.116,30
NLC-New Lineo Cinemas 1 9 118.318 548.642,40
SBC - Spean Bridge Cinemas, 1 9 192.277 824.944,95
Cinemas Fonte Nova 22 3 39.281 174.097,40
Outros 22 28 95.465 354.722,75
Câmaras Municipais 15 16 71.346 200.422,00

Totais 101 433 7.537.182 31.560.174,16
Fonte:  ICAM

Figura 2.7 - Receita bruta por exibidor 1º semestre de 2006

  Fonte:  ICAM.  Elaboração  Própria
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Tabela 2.3.9 Dados por exibidor: N.º de Recintos, N.º de Salas, Nº de Espectadores, Receita Bruta, 2005 
e 2005

2005

 N.º de 
Recintos

N.º de 
Salas

Nº de 
Espectadores

% de 
Espectadores Receita Bruta % de 

Receita

Principais  Exibidores* 85 443 15.549.771 98,7% 65.721.617,20 99,1%
Lusomundo Cinemas, SA 29 179 7.246.747 46,0% 31.097.032,80 46,9%
Socorama - Castello Lopes Cinemas, 
S.A. 27 113 2.709.771 17,2% 11.316.616,60 17,1%

Grupo Paulo Branco 14 68 1.843.293 11,7% 7.742.799,50 11,7%
Cinemas Millenium SA 5 45 981.438 6,2% 4.067.921,30 6,1%

Medeia Filmes 6 18 742.968 4,7% 3.196.982,90 4,8%
Cinemas Fonte Nova 1 3 75.679 0,5% 331.378,80 0,5%

Cine  Rádio  Estúdio  GL 2 2 43.208 0,3% 146.516,50 0,2%
AMC-Actividades Multicinemas e 
Espectáculos, Ldª 1 20 1.640.142 10,4% 6.115.288,00 9,2%

NLC-New Lineo Cinemas de 
Portugal, Lda 3 16 324.030 2,1% 1.422.566,50 2,1%

UCI  -  Cinema  International  
Corporation, Lda 1 14 832.741 5,3% 4.104.028,40 6,2%

J  Gomes  &  CA  Lda  /  Cinemas  da  
Praça Lda 4 14 274.396 1,7% 1.026.609,50 1,5%

SBC-Spean Bridge Cinemas, Lda 1 9 450.576 2,9% 1.947.892,10 2,9%
Filmitalus Lda 2 7 144.490 0,9% 621.197,30 0,9%
Teatro  José  Lúcio 3 3 83.585 0,5% 327.586,50 0,5%
OUTROS 66 68 203.157 1,3% 611.387,85 0,9%
TOTAL 151 511 15.752.928 100% 66.333.005,05 100%

*  Exibidores  com  mais  de  três  salas

Fonte:  ICAM

2004 

 N.º de 
Recintos

N.º de 
Salas

N.º de 
Espectadores

% de 
Espectadores Receita Bruta % de 

Receita

Principais  Exibidores* 81 411 16.955.166 98,9% 70.527.388,44 99,2%
Lusomundo Cinemas, SA 28 158 7.878.706 46,0% 33.946.387,63 47,7%
Socorama - Castello Lopes 
Cinemas, S.A. 25 105 3.337.666 19,5% 13.256.123,37 18,6%

Grupo Paulo Branco 14 68 1.919.229 11,2% 7.981.884,60 11,2%
Cinemas Millenium SA 5 45 883.967 5,2% 3.568.203,60 5,0%

Medeia Filmes 6 18 893.654 5,2% 3.841.884,90 5,4%
Cinemas Fonte Nova 1 3 90.080 0,5% 378.770,50 0,5%

Cine  Rádio  Estúdio  GL 2 2 51.528 0,3% 193.025,60 0,3%
AMC-Actividades Multicinemas e 
Espectáculos, Ldª 1 20 1.828.945 10,7% 6.675.208,70 9,4%

NLC-New Lineo Cinemas de 
Portugal, Lda 4 18 84.119 0,5% 356.228,80 0,5%

UCI  -  Cinema  International  
Corporation, Lda 1 14 915.452 5,3% 4.366.088,40 6,1%

J  Gomes  &  CA  Lda  /  Cinemas  da  
Praça Lda 2 9 217.489 1,3% 801.699,00 1,1%

SBC-Spean Bridge Cinemas, Lda 1 9 507.288 3,0% 2.093.799,74 2,9%
Filmitalus Lda 2 7 138.085 0,8% 567.289,20 0,8%
Teatro  José  Lúcio 3 3 128.187 0,7% 482.679,00 0,7%
OUTROS 58 63 182.747 1,1% 591.909,93 0,8%
TOTAL 139 474 17.137.913 100% 71.119.298,37 100%
*  Exibidores  com  mais  de  três  salas
Fonte:  ICAM
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Tabela  2.3.10   Ranking  dos  filmes  exibidos,  1º  semestre  2006,  2005  e  2004*

1º  semestre  2006*
Nº Título Português Realizador Écrans Espectadores Rec.Bruta

1 O Código Da Vinci Ron  Howard 300 753.342 3.287.096,17
2 Piratas  Das  Caraíbas  -  O  Cofre  Do  Homem  Morto Gore Verbinski 276 634.251 2.689.057,13
3 Idade  Do  Gelo  2  -  Descongelados Carlos Saldanha 261 490.437 1.998.753,21
4 Pular A Cerca Tim  Johnson 261 419.299 1.714.542,55
5 Miami Vice Michael Mann 223 307.203 1.293.533,73
6 Missão  Impossível  M:I  -  3 J.J.  Abrams 279 297.098 1.271.339,88
7 Eu, Tu E O Emplastro Anthony  Russo  /Joe  Russo 198 278.476 1.135.699,01
8 Infiltrado Spike Lee 210 278.149 1.173.327,43
9 World Trade Center Oliver Stone 180 255.867 1.087.738,06

10 Munique Steven Spielberg 201 242.429 1.032.927,05
11 Separados De Fresco Peyton  Reed 213 229.065 958.921,82
12 Dick  E  Jane  -  Ladrões  Sem  Jeito Dean Parisot 193 216.929 912.435,42
13 Scary  Movie  4  -  Que  Susto  De  Filme David Zucker 207 215.935 886.186,94
14 Carros John  Lasseter 249 211.369 865.128,82
15 Garfield  2 Tim  Hill 185 208.557 848.175,75
16 Match Point Woody  Allen 134 207.437 900.610,95
17 Velocidade Furiosa – Ligação Tóquio Justin  Lin 199 197.276 818.088,15
18 Voo 93 Paul Greengrass 122 187.556 801.830,73
19 Super-Homem:  O  Regresso Bryan  Singer 218 185.882 765.955,00
20 X-Men: Confronto Final Brett Ratner 200 178.781 759.625,85
21 Como Despachar Um Encalhado Tom  Dey 173 177.303 729.133,33
22 Filme Da Treta José  Sacramento 63 177.010 690.808,90
23 A Casa Da Lagoa Alejandro Agresti 161 176.839 739.486,42
24 O Segredo De Brokeback Mountain Ang Lee 156 175.911 751.706,43
25 Balbúrdia  Na  Quinta Steve Oedekerk 123 156.089 655.841,66
26 Orgulho E Preconceito Joe  Wright 166 154.408 655.042,73
27 Instinto  Fatal  2 Michael  Caton-Jones 180 152.957 641.469,48
28 Poseidon Wolfgang Petersen 179 140.611 583.554,00

29 Capuchinho  Vermelho  -  A  Verdadeira  História Cory  Edwards  /Todd  
Edwards  /Tony  Leech 148 137.782 553.857,29

30 Click Frank Coraci 123 125.065 515.416,86
31 Nanny  Mcphee  -  A  Ama  Mágica Kirk  Jones 167 124.958 504.875,84
32 A Pantera Cor-De-Rosa Shawn  Levy 149 121.523 498.957,69
33 Aeon Flux Karyn  Kusama 116 118.868 492.156,40
34 Memórias De Uma Gueixa Rob Marshall 110 113.488 489.154,45
35 Volver-Voltar Pedro Almodóvar 81 113.400 493.291,71
36 Syriana Stephen Gaghan 116 107.801 466.830,05
37 Bambi 2 O Grande Príncipe Da Floresta Brian Pimental 140 106.522 417.124,05
38 King Kong Peter  Jackson 224 106.359 457.839,29
39 V De Vingança James  Mcteigue 172 104.845 435.109,20
40 Há  Dias  De  Azar Paul Mcguigan 124 99.380 415.448,96
41 Selvagem Steve “Spaz” Williams 206 99.205 375.204,64
42 O Guardião Andrew Davis 110 95.037 392.105,60
43 Casanova Lasse  Hallström 138 92.955 382.979,25
44 Terapia Do Amor Ben Younger 106 87.734 374.537,40
45 O Sentinela Clark  Johnson 114 87.075 360.492,26
46 Capote Bennett Miller 102 84.906 363.085,45
47 Ritmo E Sedução Liz Friedlander 130 84.616 344.594,83
48 Máquina Zero Sam Mendes 174 84.024 358.623,50
49 O Génio Do Mal John  Moore 155 81.803 335.938,07
50 Dizem Por Aí ... Rob Reiner 81 80.507 330.317,37

*  Dados  transmitidos  pelos  promotores  dos  espectáculos,  nos  termos  do  disposto  no  Decreto-Lei  nº125/2003  de  20  de  Junho
Fonte:  ICAM
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2005*
Título Distribuidor Países Nº Bilhetes Valor Bruto

1 Madagáscar Lusomundo Audiovisuais E.U.A. 692.448 2.852.682,34

2  Harry  Potter  E  O  Cálice  De  Fogo Columbia Tri Star Warner E.U.A. /Reino 
Unido 523.935 2.258.427,01

3 Guerra Dos Mundos Lusomundo Audiovisuais E.U.A. 507.999 2.156.326,43
4 Mr. E Mrs. Smith Clmc - Multimédia E.U.A. 434.863 1.831.728,47
5 Uns Compadres Do Pior Lusomundo Audiovisuais E.U.A. 400.197 1.680.850,34

6 Ocean’s Twelve Columbia Tri Star Warner E.U.A. /
Austrália 390.907 1.663.923,37

7  Star  Wars:  Episode  Iii  -  A  Vingança  Dos  
Sith Clmc - Multimédia E.U.A. 352.459 1.530.721,69

8  Million  Dollar  Baby  -  Sonhos  Vencidos Lusomundo Audiovisuais E.U.A. 318.757 1.383.018,53
9 O Crime Do Padre Amaro Lusomundo Audiovisuais Portugal 317.234 1.379.263,74
10 Chicken Little Lusomundo Audiovisuais E.U.A. 306.955 1.262.043,62
11  A  Ilha Columbia Tri Star Warner E.U.A. 305.339 1.213.639,47

12 King Kong Lusomundo Audiovisuais E.U.A. /Nova 
Zelândia 254.251 1.093.272,13

13 Flightplan-Pânico A Bordo Lusomundo Audiovisuais E.U.A. 252.514 1.107.032,53
14 Virgem Aos 40 Anos Lusomundo Audiovisuais E.U.A. 248.140 1.057.556,60
15 Constantine Columbia Tri Star Warner E.U.A. 243.804 1.031.314,93
16  Hitch  -  A  Cura  Para  O  Homem  Comum Columbia Tri Star Warner E.U.A. 241.527 1.001.682,65
17  A  Intérprete Lusomundo Audiovisuais Reino Unido 237.641 1.030.317,73

18 Quarteto Fantástico Clmc - Multimédia Sa E.U.A. /
Alemanha 236.173 978.148,01

19 Uma Sogra De Fugir Prisvideo  Edições  Videográficas E.U.A. 232.706 966.297,23
20  Batman  -  O  Início Columbia Tri Star Warner E.U.A. 223.044 930.520,21
*  Dados  transmitidos  pelos  promotores  dos  espectáculos,  nos  termos  do  disposto  no  Decreto-Lei  nº125/2003  de  20  de  Junho.

Fonte:  ICAM

2004
Título Distribuidor Países Nº Bilhetes Valor Bruto

1 Shrek 2 Lusomundo Audiovisuais E.U.A. 770.820 3.154.756,81
2 A Paixão De Cristo Lusomundo Audiovisuais E.U.A. 720.840 3.006.849,33
3  Harry  Potter  E  O  Prisioneiro  De  Azkaban Columbia Tri Star Warner E.U.A. 532.883 2.183.206,49
4 O Último Samurai Columbia Tri Star Warner E.U.A. 525.944 2.216.900,06
5 O Dia Depois De Amanhã Clmc - Multimédia E.U.A. 475.678 1.981.936,83
6  Homem-Aranha  2 Columbia Tri Star Warner E.U.A. 469.265 1.924.788,11
7 Tróia Columbia Tri Star Warner E.U.A. 433.778 1.825.964,83
8  The  Incredibles  -  Os  Super-Heróis Lusomundo Audiovisuais E.U.A. 373.020 1.537.063,97
9 Alguém Tem Que Ceder Columbia Tri Star Warner E.U.A. 337.394 1.413.036,19
10 Terminal De Aeroporto Lusomundo Audiovisuais E.U.A. 311.377 1.332.121,34
11 Rei Artur Lusomundo Audiovisuais E.U.A.  /Irlanda 293.756 1.236.953,73
12 O Senhor Dos Anéis: O Regresso Do 
Rei Lnk Filmes E.U.A. /Nova 

Zelândia 281.890 1.188.041,41

13 O Gang Dos Tubarões Lusomundo Audiovisuais E.U.A. 274.660 1.130.763,10
14  Scary  Movie  3  -  Outro  Susto  De  Filme Lnk Filmes E.U.A. 262.104 1.060.398,62
15  Garfield Clmc - Multimédia E.U.A. 256.986 1.036.207,09

16  O  Novo  Diário  De  Bridget  Jones Lusomundo Audiovisuais

E.U.A. /França 
/Alemanha 
/Irlanda  /Reino  
Unido

245.320 1.057.475,97

17 Colateral Lusomundo Audiovisuais E.U.A. 242.457 1.047.805,08
18 A Vila Lusomundo Audiovisuais E.U.A. 240.956 1.022.403,47
19 O Tesouro Lusomundo Audiovisuais E.U.A. 239.466 1.002.977,20

20  Van  Helsing Lusomundo Audiovisuais
E.U.A. 
/República  
Checa

209.708 875.157,53

*  Dados  transmitidos  pelos  promotores  dos  espectáculos,  nos  termos  do  disposto  no  Decreto-Lei  nº125/2003  de  20  de  Junho.

Fonte:  ICAM
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Tabela 2.3.11 Estreia de longas-metragens por título, realizador, data de estreia, nº bilhetes e valor bruto, 
2005  e  2004*

2005
Título Realizador Data Estreia Nº Bilhetes Valor Bruto

Madagáscar Eric Darnell /Tom Mcgrath 30-06-2005 692.448 2.852.682,34
Harry  Potter  E  O  Cálice  De  Fogo Mike Newell 24-11-2005 523.935 2.258.427,01
Guerra Dos Mundos Steven Spielberg 07-07-2005 507.999 2.156.326,43
Mr. E Mrs. Smith Doug Liman 16-06-2005 434.863 1.831.728,47
Uns Compadres Do Pior Jay  Roach 27-01-2005 400.197 1.680.850,34
Ocean’s Twelve Steven Soderbergh 06-01-2005 390.907 1.663.923,37
Star  Wars:  Episode  III  -  A  Vingança  Dos  Sith George Lucas 19-05-2005 352.459 1.530.721,69
Million  Dollar  Baby  -  Sonhos  Vencidos Clint Eastwood 17-02-2005 318.757 1.383.018,53
O Crime Do Padre Amaro Carlos Coelho Da Silva 27-10-2005 317.234 1.379.263,74
Chicken Little Mark Dindal 17-11-2005 306.955 1.262.043,62
A  Ilha Michael  Bay 18-08-2005 305.339 1.213.639,47
King Kong Peter  Jackson 15-12-2005 254.251 1.093.272,13
Flightplan-Pânico A Bordo Robert Schwentke 10-11-2005 252.514 1.107.032,53
Virgem Aos 40 Anos Judd  Apatow 29-09-2005 24.814 1.057.556,60
Constantine Francis Lawrence 24-02-2005 243.804 1.031.314,93
Hitch  -  A  Cura  Para  O  Homem  Comum Andy  Tennant 10-03-2005 241.527 1.001.682,65
A  Intérprete Sydney  Pollack 14-04-2005 237.641 1.030.317,73
Quarteto Fantástico Tim  Story 28-07-2005 236.173 978.148,01

Uma Sogra De Fugir Chris Bender /Richard Brener 
/Julia  Caro 21-07-2005 232.706 966.297,23

Batman  -  O  Início Christopher Nolan 23-06-2005 223.044 930.520,21
Reino Dos Céus Ridley  Scott 05-05-2005 221.960 953.338,95
O Leão, A Feiticeira E O Guarda-Roupa As 
Crónicas De Nár Niaandrew Adamson 08-12-2005 216.640 916.249,73

Vamos Dançar? Peter Chelsom 13-01-2005 214.834 919.153,65
O Aviador Martin Scorsese 03-02-2005 212.786 911.325,55
Os Fura Casamentos David Dobkin 15-09-2005 209.678 885.607,40
A Lenda De Zorro Martin Campbell 27-10-2005 198.638 857.498,16
Charlie E A Fábrica De Chocolate Tim Burton 11-08-2005 194.180 807.920,13
O Chupeta Adam Shankman 07-04-2005 177.685 741.459,24
The Ring 2 - O Aviso Hideo  Nakata 17-03-2005 168.051 693.356,19
Perto Demais Mike Nichols 20-01-2005 150.451 644.195,97

Sin  City  -  A  Cidade  Do  Pecado Frank Miller /Robert Rodriguez 
/Quentin Tarantino 09-06-2005 140.897 596.759,18

A Chave Iain  Softley 11-08-2005 139.739 584.325,64
Herbie:  Prego  E  Fundo Ângela Robinson 04-08-2005 130.315 528.691,98
Sahara Breck Eisner 21-04-2005 128.198 542.352,35
Casei Com Uma Feiticeira Nora Ephron 01-09-2005 126.612 531.486,86
Robôs Chris Wedge 17-03-2005 125.950 513.866,42
Valiant - Os Bravos Do Pombal Gary  Chapman 25-08-2005 122.179 495.659,41
Enquanto Estiveres Aí... Mark Waters 01-12-2005 116.767 502.968,98
A Casa De Cera Jaume  Collet-Serra 08-09-2005 114.946 480.690,04
Cinderella Man Ron  Howard 08-09-2005 114.013 483.418,67
Os Três Duques Jay  Chandrasekhar 22-09-2005 103.230 434.479,31
Os  Irmãos  Grimm Terry  Gilliam 29-09-2005 102.790 443.968,50
Blade  Trinity:  A  Perseguição  Final David  S.  Goyer 10-02-2005 101.398 424.549,29
O  Fiel  Jardineiro Fernando Meirelles 03-11-2005 101.329 448.309,25
Be Cool F.Gary  Gray 31-03-2005 99.241 421.560,18
Wallace  &  Gromit  -  A  Maldição  Do  
Coelhomem Nick Park /Steve Box 27-10-2005 90.533 382.039,42

Elektra Rob Bowman 03-02-2005 88.356 366.421,38
O  Exorcismo  De  Emily  Rose Scott Derrickson 01-12-2005 85.836 369.298,48
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Golpe No Paraíso Brett Ratner 03-03-2005 81.418 340.512,48
Red-Eye Wes Craven 15-09-2005 77.900 328.038,12
Amityville  -  A  Mansão  Do  Diabo Andrew Douglas 20-10-2005 77.815 331.120,82
A  Queda  -  Hitler  E  O  Fim  Do  Terceiro  Reich Oliver  Hirschbiegel 21-04-2005 77.183 334.080,19
Xxx2 - Estado Radical Lee Tamahori 28-04-2005 77.013 325.121,78
The Grudge - A Maldição Takashi Shimizu 17-02-2005 72.555 302.253,06
Colisão Paul  Haggis 23-06-2005 72.181 308.447,54
Miss Detective 2 - Armada E Fabulosa John  Pasquin 14-04-2005 71.342 296.413,31
Deuce Bigalow - Um Gigolo Na Europa Mike Bigelow 17-11-2005 65.808 280.819,09
O Amor Está No Ar Nigel Cole 07-07-2005 62.396 254.069,48
O Amigo Oculto John  Polson 07-04-2005 60.603 252.458,51
Heffalump  -  O  Filme Frank Nissen 10-03-2005 60.131 239.169,32
Os Quebra - Ossos Peter Segal 20-10-2005 58.895 249.816,60
A Noiva Cadáver Tim  Burton  /Mike  Johnson 22-12-2005 58.689 245.493,05
O  Lado  Bom  Da  Fúria Mike Binder 26-05-2005 57.447 244.221,63
Águas Passadas Walter Salles 28-07-2005 57.375 237.606,58
O  Sonho  De  Uma  Noite  De  São  João Ángel De La Cruz /Manolo Gómez 21-07-2005 56.548 227.564,33
Mar Adentro Alejandro Aménabar 24-02-2005 56.215 232.488,70
Doom - Sobrevivência Andrzej Bartkowiak 03-11-2005 56.199 242.571,65
O Nevoeiro Rupert Wainright 08-12-2005 56.163 239.360,91
Mulher  Com  Cão  Procura  Homem  Com  
Coração Gary  Goldberg 06-10-2005 55.090 239.836,47

Espanglês James  L.  Brooks 31-03-2005 54.977 231.595,47
Elizabethtown Cameron Crowe 10-11-2005 54.027 236.853,67
Brigada 49 Jay  Russell 27-01-2005 52.965 218.610,39
Hostage  -  Reféns Florent Emilio Siri 21-04-2005 52.729 220.191,53
Danny  The  Dog  -  Força  Destruidora Louis Leterrier 12-05-2005 52.269 221.505,60
Ruídos Do Além Geoffrey  Sax 26-05-2005 49.172 207.150,71
Profundo Azul John  Stockwell 24-11-2005 48.427 208.274,88
Senhor Da Guerra Andrew Niccol 27-10-2005 47.953 205.530,94
Uma Boa Companhia Paul Weitz 12-05-2005 47.593 198.997,38
Terra Dos Mortos George A.Romero 01-09-2005 47.151 199.928,58
Sideways Alexander  Payne 24-02-2005 4.668 199.083,75
Birth - O Mistério Jonathan  Glazer 24-03-2005 46.031 194.820,95
Afinal  Quem  Manda  Aqui? Stephen  Herek 19-05-2005 45.617 184.703,35
O Segredo Dos Punhais Voadores Yimou Zhang 10-03-2005 44.971 196.583,55
Kung-Fu-Zão Stephen Chow 02-06-2005 44.881 184.847,78

Back  To  Gaya  -  Pequenos  Heróis Lenard  Fritz  Krawinkel  /Holger  
Tappe 17-02-2005 44.735 181.698,41

A Máscara 2 - A Nova Geração Lawrence Gutterman 14-07-2005 43.520 172.475,58

Saw - Enigma Mortal James  Wan 03-03-2005 43.336 179.035,44
Um  Homem  De  Sonho Clare Kilner 04-08-2005 43.015 178.788,75
Serenity Joss  Whedon 06-10-2005 42.946 182.380,56
Corrida (A)Rriscada Frederik Du Chau 03-03-2005 42.836 177.736,66
Um Peixe Fora De Água Wes Anderson 17-03-2005 39.474 168.728,62
Quatro  Irmãos John  Singleton 13-10-2005 39.130 167.652,45
À Boleia Pela Galáxia Garth  Jennings 25-08-2005 38.325 158.823,77
Stealth - Ameaça Silenciosa Rob Cohen 13-10-2005 38.103 163.400,15
A Caverna Bruce  Hunt 06-10-2005 37.737 159.118,67
Táxi  De  Nova  Iorque Tim  Story 20-01-2005 36.979 148.309,17
Ray Taylor  Hackford 10-02-2005 36.795 157.588,73
Pinóquio 3000 Daniel Robichaud 21-04-2005 35.557 138.610,17
Melinda E Melinda Woody  Allen 06-01-2005 35.380 151.360,39
Proof - Entre O Génio E A Loucura John  Madden 24-11-2005 34.622 151.955,22
Assalto À 13ª Esquadra Jean-François  Richet 07-04-2005 34.530 143.222,79
Oliver Twist Roman Polanski 01-12-2005 34.362 152.227,29
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Golo! Danny  Cannon 29-09-2005 34.301 143.039,64
Alice Marco Martins 06-10-2005 33.489 140.110,40
Broken Flowers-Flores Partidas Jim  Jarmusch 08-12-2005 33.088 144.663,32
Adivinha Quem? Kevin  Rodney  Sullivan 28-04-2005 32.727 136.109,32
Quem Tem Medo Do Papão? Stephen  T.Kay 14-07-2005 32.454 132.746,19
Na Sua Pele Curtis  Hanson 03-11-2005 31.967 135.444,46
As “Amigas” Do Meu Namorado Nick  Hurran 13-01-2005 31.256 128.648,07
Sempre A Bombar Pat  Holden 20-10-2005 31.253 130.379,17
Franjinhas E O Carrossel Mágico Dave  Borthwick  /Jean  Duval 11-08-2005 31.137 124.826,60
Paparazzi Paul Abascal 20-01-2005 31.091 129.084,22
A  Jóia  De  Familia Thomas Bezucha 22-12-2005 30.846 129.952,19
Um Longo Domingo De Noivado Jean-Pierre  Jeunet 27-01-2005 29.533 123.198,61
Um Tiro No Escuro Leonel Vieira 17-03-2005 28.571 120.966,56
As Bonecas Russas Cédric Klapisch 20-10-2005 28.536 118.604,48
Relatório  Kinsey Bill Condon 10-02-2005 27.134 114.882,08
Darkness - As Trevas Jaume  Balagueró 31-03-2005 26.238 111.434,35
Os  Irmãos  Dalton Philippe  Haïm 18-08-2005 26.168 107.057,97
Estás Frito, Meu! Brian Levant 03-03-2005 2.533 105.007,62
O Castelo Andante Hayao  Miayzaki 13-10-2005 24.381 103.386,90
Saraband Ingmar  Bergman 13-01-2005 23.793 103.051,90
Colete-de-forças John  Maybury 05-05-2005 22.729 93.725,82
Alone  In  The  Dark  -  Sozinhos  No  Escuro Uwe Boll 04-08-2005 21.594 87.399,32
A Última Memória Omar Naim 08-09-2005 20.651 85.755,53
De Tanto Bater O Meu Coração Parou Jacques  Audiard 18-08-2005 20.453 89.030,60
O Som Do Trovão Peter  Hyams 03-11-2005 20.037 87.441,74
O Maquinista Brad Anderson 27-01-2005 19.620 82.467,28
Uma Boa Mulher Mike Barker 21-07-2005 19.585 84.698,20
Sky  High  -  Escola  De  Heróis Mike Mitchell 06-10-2005 19.247 80.921,04
Guardiões Da Noite Timur Bekmambetov 06-10-2005 19.222 80.351,25
Uma  Vida  Inacabada Lasse  Hallström 01-12-2005 18.761 84.466,79
Vera Drake Mike Leigh 03-02-2005 18.519 77.022,03
As  Paixões  De  Júlia Istvãn  Szabó 24-02-2005 17.459 75.117,49
Uma Canção De Amor Shainee Gabel 05-05-2005 16.715 71.336,72
O Mercador De Veneza Michael Radford 17-02-2005 15.517 68.102,80
Suspeito Zero E. Elias Merhige 03-03-2005 15.492 61.987,17
Romasanta, A Caça Ao Lobisomem Francisco Plaza 17-02-2005 14.818 64.350,34
O Salta-Pocinhas Thierry  Schiel 15-12-2005 14.669 58.699,89
A Marcha Dos Pinguins Luc  Jacquet 03-11-2005 14.326 61.518,06
O Assassínio De Richard Nixon Niels Mueller 24-03-2005 14.302 60.420,99
Team America - Polícia Mundial Trey  Parker  /Matt  Stone 20-01-2005 13.379 56.274,92
A  Semente  De  Chucky Don Mancini 28-04-2005 13.100 55.549,55
O Condenado Nicole Kassell 07-04-2005 12.869 54.006,75
Last  Days  -  Últimos  Dias Gus Van Sant 13-10-2005 12.753 51.900,14
A Ponte De São Luís Rei Mary  Mcguckian 17-11-2005 12.046 52.990,18
Hotel  Ruanda Terry  George 17-02-2005 11.533 48.616,09
Os Edukadores Hans  Weingartner 25-08-2005 11.517 47.847,25
Os Gangs Do Bairro 13 Pierre Morel 02-06-2005 11.408 48.356,87
36 Anti-Corrupção Olivier Marchal 24-03-2005 10.794 45.465,74
O Vôo Da Fénix John  Moore 14-04-2005 10.604 42.670,05
Um Amor Em África John  Boorman 30-06-2005 10.597 45.611,82
Bobby  Darin  -  O  Amor  É  Eterno Brian Levant 10-03-2005 10.257 44.374,94
9 Songs - 9 Canções Michael Winterbottom 28-07-2005 10.229 43.230,10
Uma Casa No Fim Do Mundo Michael  Mayer 12-05-2005 10.088 43.628,83
O Caminho Para A Fama Tim  Fywell 12-05-2005 10.020 40.588,26
House  Of  The  Dead  -  A  Casa  Da  Morte Uwe Boll 13-01-2005 9.908 40.799,76
Matança De Natal David Steiman 22-12-2005 9.615 39.828,82
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Os Tempos Que Mudam André Téchiné 17-02-2005 9.330 40.360,40
Ela Odeia-Me Spike Lee 22-09-2005 8.992 35.803,40
Na Pele Do Lobo Jeff  Wadlow 24-11-2005 8.747 39.448,34
O  Império  Dos  Lobos Chris Nahon 30-06-2005 8.585 37.351,56
Na Linha Da Morte Bille August 30-06-2005 8.405 34.545,77
Boleia Arriscada Mick Garris 03-02-2005 8.281 34.865,39
A Feira Das Vaidades Mira Nair 20-01-2005 8.272 35.218,63
O  Quinto  Império  -  Ontem  Como  Hoje Manoel De Oliveira 27-01-2005 8.218 30.106,30
Amor Ou Consequência Yann Sammuell 19-05-2005 8.077 34.209,40
A Rapariga Santa Lucrecia Martel 06-01-2005 7.475 32.024,20
Heróis  Imaginários Ben  Harris 12-05-2005 7.361 31.484,06
Um Milagre De Natal Chazz Palminteri 08-12-2005 7.210 30.340,01
O Resgate Dos “Soldados Fantasma” John  Dahl 15-12-2005 7.111 29.815,47
Adriana Margarida Gil 26-05-2005 7.019 27.771,30
A  Balada  De  Jack  E  Rose Rebecca Miller 16-06-2005 6.956 28.791,88
Nove Vidas David Carson 13-01-2005 6.671 27.501,15
Amor De Verão Pawel Pawlikowski 01-09-2005 6.512 26.958,70
Sinais Vermelhos Cédric Kahn 23-06-2005 6.483 28.346,20
Garden State Zach Braff 10-02-2005 6.284 24.144,35
Uma Rapariga Cheia De Sonhos Anand Tucker 15-12-2005 5.883 26.340,81
Mondovino Jonathan  Nossiter 05-05-2005 5.746 23.219,30
Supercross Steve  Boyum 17-11-2005 5.688 24.723,01
Crime Ferpeito Álex  De  La  Iglesia 07-07-2005 5.292 21.219,93
Arséne Lupin - O Ladrão Sedutor Jean-Paul  Salomé 10-11-2005 5.113 21.616,95
A  Noiva  Indecisa Gurinder Chadha 31-03-2005 5.081 19.953,20
A  Dama  De  Honor Claude Chabrol 29-09-2005 5.047 21.499,40
Os Psico - Detectives David O. Russell 25-08-2005 4.988 24.132,00
Procurados Brad Mirman 29-09-2005 4.389 17.637,09
Ameaça Biológica Anthony  Hickox 23-06-2005 4.361 17.564,30
Sophie Scholl - Os Últimos Dias Marc Rothemund 26-05-2005 4.230 17.874,20
Querida Familia Teresa  Pelegri  /Dominic  Harari 09-06-2005 4.174 16.315,70
Anthony  Zimmer Jérôme  Salle 20-10-2005 4.098 18.326,08
Reis E Rainha Arnaud Desplechin 01-12-2005 4.021 17.275,40
Temporada De Patos Fernando Elimbcke 02-06-2005 3.998 16.259,20
O Mito James  Merendino 29-09-2005 3.873 15.609,60
Milhões Danny  Boyle 28-07-2005 3.835 15.961,22
Sete Espadas Hark  Tsui 20-10-2005 3.758 16.843,68
O Fardo Do Amor Roger Michell 28-04-2005 3.464 14.496,25
De  Homem  Para  Homem Régis Wargnier 01-09-2005 3.455 13.939,04
P.S. Amo-Te Dylan  Kidd 10-02-2005 3.345 13.773,94
Head  On  -  A  Esposa  Turca Fatih Akin 14-04-2005 3.303 12.409,40
O Fatalista João  Botelho 08-12-2005 3.291 13.101,80
Dentro De Garganta Funda Fenton  Bailey 22-09-2005 3.290 14.363,40
O  Evangelho  Segundo  S.João Philip Saville 14-07-2005 3.244 14.486,61
Cruel Mikael  Hafstrom 14-07-2005 3.204 13.564,30
Ferro 3 Ki-Duk Kim 17-11-2005 3.174 12.686,80
Crónicas Sebastian Cordero 13-10-2005 2.986 12.496,31
Águas Silenciosas Sabiha Sumar 18-08-2005 2.963 12.593,00
Controlo Jonathan  Baker  /Tim  Hunter 31-03-2005 2.912 11.657,90
Uma Pequena Vingança Jacob  Aaron  Estes 05-05-2005 2.897 10.709,40
Maria Cheia De Graça Joshua  Marston 13-01-2005 2.874 13.178,70
Querido Frankie Shona Auerbach 02-06-2005 2.680 11.555,35
O  Amor  Não  Escolhe  Idades Charles Dance 10-03-2005 2.661 12.873,90
A Educação De Paul Kevin Bacon 28-04-2005 2.564 11.043,10
Absolon David Barto 29-09-2005 2.543 10.742,33
Uma Chamada Perdida Takashi Miike 29-09-2005 2.485 10.185,30
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Grizzly  Man Werner  Herzog 27-10-2005 2.322 9.617,40
Habana  Blues Benito Zambrano 03-11-2005 2.306 9.959,52
A  Nossa  Música Jean-Luc  Godard 20-01-2005 2.292 9.703,10
Sangue E Ouro Jafar  Panahi 31-03-2005 2.140 8.734,80
Oldboy  -  Velho  Amigo Park Chan-Wook 10-03-2005 2.114 9.853,10
Rainhas Manuel Gómez Pereira 30-06-2005 2.098 8.934,27
The Mother - A Mãe Roger Michell 20-01-2005 1.987 8.334,10
Homem  De  Aluguer George  Hickenlooper 10-03-2005 1.984 8.095,55
Bordadeiras Éléonore Faucher 07-04-2005 1.960 8.424,40
Um  Refúgio  No  Passado Brad Mcgann 01-09-2005 1.903 7.968,62
Aaltra Benoît  Deléfine  /Gustave  Kervern 07-07-2005 1.879 7.672,50
Salto Mortal Cate Shortland 16-06-2005 1.874 7.407,90
Citizen  Verdict  -  Justiça  Em  Directo Philippe Martinez 06-10-2005 1.857 8.041,89
Odete João  Pedro  Rodrigues 29-12-2005 1.846 8.313,40
Dom Quixote De Orson Welles Orson Welles 10-11-2005 1.705 7.350,00
...E Viveram Felizes Para Sempre Yvan Attal 27-10-2005 1.671 6.977,70
Adeus,  Dragon  Inn Tsai Ming-Liang 10-03-2005 1.593 6.294,40
Os Bravos Não Têm Descanso Alain Guiraudie 19-05-2005 1.559 6.217,30
Um Rio José  Carlos  De  Oliveira 15-09-2005 1.555 6.390,86
Rize David Lachapelle 17-11-2005 1.536 6.189,40
Casa  De  Los  Babys John  Sayles 21-04-2005 1.501 6.331,40
Manô George Felner 17-11-2005 1.443 6.170,17
Cantando Por Detrás Das Cortinas Ermanno Olmi 28-04-2005 1.391 5.626,80
Clean Oliver  Assayas 17-03-2005 1.384 5.726,90
Polícia ...Pela Metade?! Claude Zidi 28-07-2005 1.140 4.409,10
Eu, Peter Sellers Stephen  Hopkins 28-04-2005 1.137 4.768,60
Eros Terapia Danièle Dubroux 24-02-2005 1.119 4.618,80
Orlando Vargas Juan  Pittaluga 04-08-2005 1.091 4.582,20
A Canção Mais Triste Do Mundo Guy  Maddin 12-05-2005 1.065 4.019,80
20 Centímetros Ramón Salazar 22-09-2005 937 3.747,14
Gengibre E Canela Daniele  Luc  Hetti 14-07-2005 909 3.642,25
Não Te Movas Sérgio Castellitto 20-01-2005 827 3.248,50
A Cara Que Mereces Miguel Gomes 24-03-2005 773 3.023,70
Uma Viagem Chamada Amor Michele Plácido 25-08-2005 676 3.060,00
Meu Amor Minha Perdição Thaddeus O’sullivan 02-06-2005 635 2.440,50
Arahan Daniel Robichaud 31-03-2005 545 2.352,29
Tarnation Jonathan  Caouette 10-02-2005 534 1.657,30
Golpe A Golpe Costa-Gavras 13-10-2005 502 2.260,75
Revelação  -  Illumination Pascale Breton 05-05-2005 392 1.537,60
O 7º Dia Carlos Saura 13-10-2005 252 1.007,50
800 Balas Álex  De  La  Iglesia 31-03-2005 224 973,75
Podium Yann Moix 28-07-2005 162 630,6
Kamchatka Marcelo  Piñeyro 28-04-2005 25 89,5
Primavera No Outono Vladimir Michalek 24-03-2005 17 59,5
Exílios Tony  Gatlif 03-03-2005 6 12
*  Dados  Transmitidos  Pelos  Promotores  Dos  Espectáculos,  Nos  Termos  Do  Disposto  No  Decreto-Lei  Nº125/2003  De  20  De  Junho.

Fonte:  ICAM
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2004
Título Realizador Data Estreia Nº Bilhetes Valor Bruto

Shrek 2 Andrew  Adamson  /Kelly  Asbury 01-07-2004 770.820 3.154.756,81
A Paixão De Cristo Mel Gibson 11-03-2004 720.840 3.006.849,33
Harry  Potter  E  O  Prisioneiro  De  Azkaban Alfonso Cuarón 29-07-2004 532.883 2.183.206,49
O Último Samurai Edward Zwick 08-01-2004 525.944 2.216.900,06
O Dia Depois De Amanhã Roland Emmerich 27-05-2004 475.678 1.981.936,83
Homem-Aranha  2 Sam Raimi 15-06-2004 469.265 1.924.788,11
Tróia Wolfgang Petersen 13-05-2004 433.778 1.825.964,83
The  Incredibles  -  Os  Super-Heróis Brad Bird 25-11-2004 373.020 1.537.063,97
Alguém Tem Que Ceder Nancy  Meyers 26-02-2004 337.394 1.413.036,19
Terminal De Aeroporto Steven Spielberg 09-09-2004 311.377 1.332.121,34
Rei Artur Antoine Fuqua 12-08-2004 293.756 1.236.953,73
O Gang Dos Tubarões Bibo  Bergeron  /Vicky  Jenson 30-09-2004 274.660 1.130.763,10
Scary  Movie  3  -  Outro  Susto  De  Filme David Zucker 12-02-2004 262.104 1.060.398,62
Garfield Peter  Hewitt 19-08-2004 256.986 1.036.207,09
O  Novo  Diário  De  Bridget  Jones Beeban Kidron 18-11-2004 245.320 1.057.475,97
Colateral Michael Mann 07-10-2004 242.457 1.047.805,08
A Vila M.Night  Shyamalan 23-09-2004 240.956 1.022.403,47
O Tesouro John  Turteltaub 09-12-2004 239.466 1.002.977,20
Van  Helsing Stephen Sommers 06-05-2004 209.708 875.157,53
Alexandre, O Grande Oliver Stone 02-12-2004 209.170 905.640,55
A Minha Namorada Tem Amnésia Peter Segal 22-04-2004 204.531 825.361,09
Eu, Robot Alex  Proyas 02-09-2004 202.643 853.280,02
Kenai E Koda Aaron Blaise /Robert Walker 11-03-2004 193.588 763.516,29
Mulheres Perfeitas Frank Oz 05-08-2004 176.873 752.071,22
Romance Arriscado John  Hamburg 05-02-2004 176.265 741.205,22
Polar Express Robert Zemeckis 09-12-2004 159.073 634.049,14
Alien Vs Predador Paul W.S. Anderson 28-10-2004 155.672 668.672,38
O Paraíso Da Barafunda Will  Finn  /John  Sanford 05-08-2004 155.506 622.622,79
Lost  In  Translation  -  O  Amor  É  Um  Lugar  
Estranho Sofia  Coppola 22-01-2004 150.190 640.341,20

As Crónicas De Riddick David  Twohy 19-08-2004 148.751 626.813,98
Cold Mountain Anthony  Minghella 12-02-2004 148.610 630.252,36
Fahrenheit 9/11 Michael Moore 29-07-2004 143.320 614.689,80
Kill Bill - A Vingança Vol 2 Quentin Tarantino 29-04-2004 141.345 587.162,15
S.W.A.T.  -  Força  De  Intervenção Clark  Johnson 22-01-2004 138.165 575.839,19
Hidalgo  -  O  Grande  Desafio Joe  Johnston 08-04-2004 132.566 539.488,36
Supremacia Paul Greengrass 16-09-2004 131.492 556.925,03
A Casa Assombrada Rob Minkoff 12-02-2004 128.743 540.068,55
Scooby  Doo  2:  Monstros  À  Solta Raja Gosnell 25-03-2004 125.341 480.943,03
Gothika Mathieu Kassovitz 19-02-2004 124.259 504.340,89
Resident Evil - Apocalipse Alexander Witt 14-10-2004 120.534 512.678,10
O Quinteto Da Morte Ethan  Coen  /Joel  Coen 10-06-2004 119.392 488.470,24
Exorcista - O Princípio Renny  Harlin 21-10-2004 116.399 499.083,33
Giras E Terríveis Mark S. Watters 17-06-2004 115.300 458.701,85
O Candidato Da Verdade Jonathan  Demme 04-11-2004 112.476 488.720,08
A Casa De Campo Mike Figgis 15-01-2004 112.372 476.660,30
Pago Para Esquecer John  Woo 19-02-2004 111.459 468.779,95
Loiras À Força Keenem  Ivory  Wayans 07-10-2004 107.612 453.035,42
Misteriosa Obsessão Joseph  Ruben 11-11-2004 100.817 431.518,59
À  Dúzia  É  Mais  Barato Shawn  Levy 08-04-2004 100.203 383.898,25
Starsky  &  Hutch Todd Phiillips 15-04-2004 97.935 397.073,62
A Volta Ao Mundo Em 80 Dias Frank Coraci 09-09-2004 97.826 407.153,46
21 Gramas Alejandro  González  Iñárritu 22-01-2004 95.121 389.808,15
Twisted  -  Homicídios  Ocultos Philip Kaufman 24-06-2004 94.057 394.062,98



53

2. Cinema

A  Janela  Secreta David Koepp 15-04-2004 92.605 372.894,90
Tirar Vidas D.J.  Caruso 03-06-2004 89.994 362.279,09
Duplex Danny  Devito 08-07-2004 87.375 360.386,87
Catwoman Pitof 23-09-2004 85.433 356.191,09
Homem  Em  Fúria Tonny  Scott 23-09-2004 83.647 354.411,13
O Diário Da Nossa Paixão Nick Kassavetes 16-09-2004 83.296 346.045,26
O Grande Peixe Tim Burton 05-02-2004 82.187 344.881,75
Wimbledon Encontro Perfeito Richard Loncraine 21-10-2004 81.986 347.129,79
De  Repente,  Já  Nos  30! Gary  Winick 22-07-2004 80.645 332.765,16
Submundo Len Wiseman 15-01-2004 76.663 322.308,88
Peter Pan P.J.  Hogan 25-03-2004 72.700 294.376,28
Torque - A Lei Do Mais Rápido Joseph  Kahn 11-03-2004 69.810 282.891,75
Diários De Che Guevara Walter Salles 07-10-2004 68.428 297.250,78
Hellboy Guillermo Del Toro 10-06-2004 68.079 277.863,94
Lemony  Snicket  -  Uma  Série  De  Desgraças Brad Silberling 16-12-2004 67.570 272.261,59
Spartan - O Rapto David Mamet 12-08-2004 63.168 267.642,57
O  Fantasma  Da  Ópera  De  Andrew  Lloyd  
Webber Joel  Schumacher 23-12-2004 62.780 255.467,59

O Despertar Da Mente Michel  Gondry 20-05-2004 60.843 251.565,15
Resgate No Tempo Richard Donner 18-03-2004 59.208 240.106,19
As Leis Da Atracção Peter  Howitt 08-07-2004 58.563 244.987,14
O Enviado Nick  Hamm 26-08-2004 58.478 243.792,75
Má Educação Pedro Almodóvar 27-05-2004 57.407 243.721,35
Caçadores De Mentes Renny  Harlin 16-12-2004 56.497 233.645,82
Escola De Rock Richard Linklater 04-03-2004 55.853 230.703,94
Os Anjos Do Apocalipse Olivier Dahan 01-04-2004 55.496 229.328,96
Bem Vindos À Selva Peter Berg 04-03-2004 55.379 220.333,48
Anacondas: Em Busca Da Orquídea Maldita Dwight  H.  Little 18-11-2004 54.544 228.347,05
O  Júri Gary  Fleder 01-01-2004 54.181 231.539,56
Uma Questão De... Bolas Rawson Marshall Thurber 11-11-2004 53.277 221.912,32
Punisher - O Vingador Jonathan  Hensleigh 03-06-2004 53.257 217.754,57
Monstro Patty  Jenkins 26-02-2004 53.007 216.466,68
Antes Do Anoitecer Richard Linklater 14-10-2004 51.839 217.019,77
Out Of Time - Tempo Limite Carl Franklin 18-03-2004 49.343 198.825,61
Sorte Nula Fernando Fragata 09-12-2004 48.968 203.064,44
Ong-Bak - O Guerreiro Prachya  Pinkaew 08-07-2004 48.642 209.450,74
Honey Bille Woodruff 08-04-2004 48.306 200.017,06
A Filha Do Patrão David Zucker 01-04-2004 48.039 189.265,05
Balas  &  Bolinhos  O  Regresso Luís  Ismael 30-09-2004 46.671 184.876,86
O Renascer Dos Mortos Zack  Snyder 22-04-2004 46.669 192.998,81
Ligação De Alto Risco David R. Ellis 02-12-2004 45.817 193.991,00
A Vida É Um Milagre Emir Kusturica 23-09-2004 44.755 182.611,20
O Apartamento Paul Mcguigan 25-11-2004 44.508 186.375,61
Rapariga Com Brinco De Pérola Peter Webber 12-02-2004 44.382 185.806,25
Dirty  Dancing  2 Guy  Ferland 08-07-2004 44.353 183.111,60
Desaparecidas Ron  Howard 19-02-2004 41.616 177.015,05
Anything  Else  -  A  Vida  E  Tudo  O  Mais Woody  Allen 29-01-2004 40.741 171.575,20
In  The  Cut  -  Atracção  Perigosa Jane  Campion 08-01-2004 37.206 154.961,92
Falsas Aparências 2 Howard  Deutch 12-08-2004 34.778 139.190,76
Sky  Captain  E  O  Mundo  De  Amanhã Kerry  Conran 04-11-2004 34.474 149.281,63
Belleville Rendez - Vous Sylvain  Chomet 25-03-2004 33.784 142.425,00
El Cid - A Lenda Jose  Pozo 01-06-2004 33.084 127.430,44
Na América Jim  Sheridan 01-01-2004 31.143 132.780,11
Spy  Kids  3  -  Game  Over Robert Rodriguez 26-02-2004 29.998 121.427,51
Open Water - Em Águas Profundas Chris Kentis 25-11-2004 28.700 123.576,18
A  Miúda  Do  Lado Luke  Greenfield 16-09-2004 28.273 113.475,93
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Natal Radical Joe  Roth 09-12-2004 27.759 113.540,57
Agarrado A Ti Peter  Farrelly  /Bobby  Farrelly 18-03-2004 27.400 104.011,69
Hip  Hop  Sem  Parar Chris Stokes 17-06-2004 26.375 99.088,71
A  Educação  De  Helen Gary  Marshall 24-06-2004 25.860 105.528,20
O Ídolo Dos Meus Sonhos Robert Luketic 20-05-2004 25.321 103.287,12
O Diário Da Princesa - Noivado Real Gary  Marshall 23-12-2004 25.053 98.368,02
Alfie  E  As  Mulheres Charles  Shyer 23-12-2004 24.462 97.340,05
Escolha Perigosa Rob Schmidt 18-03-2004 24.309 102.757,17
Massacre No Texas Marcus Nispel 25-03-2004 22.905 92.257,10
Carandiru Hector  Babenco 01-04-2004 22.738 96.698,10
Os Sonhadores Bernardo Bertolucci 06-05-2004 21.280 87.660,75
Alex E Emma Rob Reiner 01-01-2004 21.202 89.272,32
Treze  Inocência  Perdida Catherine  Hardwicke 15-01-2004 20.584 85.981,60
O Milagre Segundo Salomé Mário Barroso 13-05-2004 20.232 81.101,35
Portugal S.A. Ruy  Guerra 29-01-2004 20.121 84.995,30
Nathalie Anne Fontaine 19-08-2004 19.845 83.932,50
Refém Bob Rafelson 29-01-2004 19.778 82.930,65
A  Melhor  Juventude Marco Tullio Giordana 18-03-2004 19.368 81.067,20
Kiss Me António Da Cunha Telles 04-11-2004 18.693 80.350,12
O Príncipe E Eu Martha Coolidge 08-07-2004 18.605 74.567,15
2046 Wong Kar Wai 18-11-2004 18.502 81.555,45
Efeito Borboleta Eric  Bess  /J.  Mackye  Gruber 06-05-2004 16.773 72.057,60
O Guerreiro Asif Kapadia 02-09-2004 16.006 71.568,40
Inveja Barry  Levinson 21-10-2004 15.807 62.319,20
De-Lovely Irwin  Winkler 21-10-2004 15.493 69.384,74
Olhem Para Mim Agnés  Jaoiu 11-11-2004 15.232 67.588,80
A Cabana Do Medo Eli Roth 20-05-2004 14.985 61.709,11
Os Coristas Christophe Barratier 11-11-2004 13.955 59.969,20
Michel Vaillant Louis-Pascal Couvelaire 05-02-2004 13.832 57.356,28
In  Hell  -  Prisão  Infernal Ringo Lam 09-09-2004 13.675 56.028,55
O Gato Bo Welch 01-04-2004 13.595 50.528,80

American Splendor Shari Springer Berman /Robert 
Pulcini 04-03-2004 13.470 55.044,80

A Casa Dos 1000 Cadáveres Rob Zombie 12-02-2004 13.383 59.192,17
Noite Escura João  Canijo 21-10-2004 13.060 52.309,43
Os Meus Fabulosos Tios Tim Mccanlies 18-03-2004 12.965 52.871,50
Sob O Sol Da Toscana Audrey  Wells 26-02-2004 12.850 54.515,80
Terra Da Abundância Wim Wenders 28-10-2004 12.583 53.594,94
A  Costa  Dos  Murmúrios Margarida Cardoso 25-11-2004 12.231 51.986,70
Na Sombra De Um Rapto Pieter  Jan  Brugge 18-11-2004 12.192 52.711,30
Agente Triplo Eric Rohmer 17-06-2004 11.819 49.177,40
Justiceiro  Incorruptível Kevin  Bray 14-10-2004 11.637 48.671,92
Os Crimes De Wonderland James  Cox 12-08-2004 11.049 47.430,99
Uma Casa Na Bruma Vadim Perelman 29-01-2004 11.049 45.813,40
Thunderbirds Jonathan  Frakes 26-08-2004 10.590 44.217,69
Evelyn Bruce Bersford 04-03-2004 10.352 43.829,00
The  Brown  Bunny Vincent Gallo 08-04-2004 10.217 42.917,72
Coffee And Cigarettes - Café E Cigarros Jim  Jarmusch 10-06-2004 10.131 41.253,80
Sylvia Christine  Jeffs 22-04-2004 10.125 42.852,50
Connie  &  Carla Michael Lembeck 16-09-2004 10.043 42.261,23
Lá Fora Fernando Lopes 01-04-2004 9.364 34.836,55
Gomes  &  Tavares Gilles Paquet-Brenner 01-01-2004 9.039 36.495,55
Era Uma Vez... Um Pai Kevin Smith 10-06-2004 9.010 35.733,40
O Regresso Andrei  Zvyagintsev 12-08-2004 8.933 36.729,50
Primavera,  Verão,  Outono,  Inverno...  E  
Primavera Ki-Duk Kim 03-06-2004 8.928 37.247,35

Bully  -  Estranhas  Amizades Larry  Clark 05-01-2004 8.600 33.824,50
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Ella Encantada Tommy  O’haver 26-08-2004 8.557 33.241,65
Levity  -  Redenção Ed Solomon 29-07-2004 8.321 34.625,06
Rrrrrrr!!! Alain Chabat 18-11-2004 8.210 32.778,26
Wanda Barbara Loden 19-08-2004 8.049 33.910,80
Willard - Mansão Do Terror Glen Morgan 08-04-2004 7.912 29.915,00
The Order: Cruzada Final Sheldon Lettich 24-06-2004 7.746 31.314,02
Bad Santa - O Anti-Pai Natal Terry  Zwigoff 23-12-2004 7.600 30.895,95
Wilbur Quer Matar-Se Lone  Scherfig 15-07-2004 7.159 29.269,10
Minha Mãe Christophe  Honoré 01-07-2004 7.013 28.845,30
Ser E Ter Nicolas Philibert 15-01-2004 6.930 30.461,85
Para Lá Da Lei Siu-Tung Ching 19-08-2004 6.915 27.064,00
Tudo  Isto  É  Fado Luís Galvão Teles 01-04-2004 6.766 24.070,30
Intervalo John  Crowley 29-07-2004 6.637 26.639,57
A Morte Soube-Nos Tão Bem Nick  Hurran 01-07-2004 6.622 28.807,50
Dinheiro Marcado Predrag Antonijevic 29-04-2004 6.599 26.190,90
Lealdade Traída Marek Kanievska 25-11-2004 6.383 27.895,55
Shattered Glass: Verdade Ou Mentira Billy  Ray 08-04-2004 6.181 24.972,10
À Procura Da Terra Do Nunca Marc Forster 30-12-2004 6.159 23.328,80
We  Don’t  Live  Here  Anymore  -  Desencontros John  Curran 11-11-2004 6.150 25.996,44
Os Filhos Do Vento Julian  Seri 02-09-2004 6.021 25.432,15
Touching  The  Void  -  Uma  História  De  
Sobrevivência Kevin Mcdonald 20-05-2004 5.996 25.372,15

Meninas De Calendário Nigel Cole 08-01-2004 5.868 26.175,70
Uma  História  Japonesa  De  Amor Sue Brooks 15-04-2004 5.680 24.022,30
Aconteceu Na Argentina Christopher  Hampton 24-06-2004 5.620 24.541,65
A  Estranha  Vida  De  Igby Burr Steers 08-01-2004 5.547 23.003,30
Maria E As Outras José  De  Sá  Caetano 29-04-2004 5.418 22.383,95
Coisas De Bruxas José  Miguel  Juérez 22-01-2004 5.179 22.082,95
Malvado Espírito Patrick Alessandrin 05-08-2004 4.815 19.238,12
Super Size: 30 Dias De Fast-Food Morgan Spurlock 21-10-2004 4.780 20.621,42
Silmido  -  Código  De  Honra Woo-Suk Kang 05-08-2004 4.749 21.429,44
Radio Michael Tollin 13-05-2004 4.650 19.025,90
Má Sorte Wayne  Kramer 04-03-2004 4.594 19.791,45
Uptown Girls - Meninas Bem Boaz Yakin 04-03-2004 4.505 17.410,00
Coisas Secretas Jean-Claud  Brisseau 15-01-2004 4.389 18.474,30
Imortal Enki Bilal 18-11-2004 4.387 18.107,10
Bom Dia, Noite Marco Bellocchio 30-09-2004 4.260 16.988,70
Aos Dezassete Jeffrey  Porter 22-07-2004 4.241 18.412,40
A Companhia Robert Altman 13-05-2004 4.200 17.550,70
Carmen Vicente Aranda 22-04-2004 4.178 17.264,20

Dead End - Terror Sem Fim Jean-Baptiste  Andrea  /Fabrice  
Canepa 18-03-2004 4.094 17.027,45

A Estação Thomas  Mccarthy 11-03-2004 3.995 16.801,75
Carne Fresca, Procura-Se Anders  Thomas  Jensen 09-09-2004 3.995 15.873,70
Segunda De Manhã Otar  Iosseliani 23-09-2004 3.687 15.259,00
Quem Nos Acode! Brian  Dannely 16-12-2004 3.603 13.790,60
Cala-Te Francis Veber 28-10-2004 3.574 15.629,90
The Badge - A Trama Robby  Henson 30-09-2004 3.514 13.935,28
Grande Moca, Meu Danny  Leiner 30-12-2004 3.455 12.727,89
A Minha Vida Sem Mim Isabel  Coixet 01-07-2004 3.357 13.798,65
A Sombra Do Samurai Yoji Yamada 02-09-2004 3.350 13.561,20
Cypher Vincenzo Natali 01-07-2004 3.317 13.624,60
História  De  Marie  E  Julien Jacques  Rivette 25-11-2004 3.240 14.335,40
Os Friedmans Andrew  Jarecki 11-03-2004 3.205 12.011,65
Dou-Te Os Meus Olhos Icíar  Bollaín 20-05-2004 3.161 13.081,40
Sonny Nicolas Cage 17-06-2004 3.018 12.259,80
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Pedaços De Uma Vida Peter  Hedges 24-06-2004 2.977 11.444,30
Nicotina Hugo  Rodriguez 25-11-2004 2.703 12.194,77
As  Aventuras  De  Blueberry Jan  Kounen 04-11-2004 2.633 10.934,31
Agentes Secretos Fréderic Schoendoerffer 04-11-2004 2.580 10.974,09
Para Onde O Vento Sopra Tom Barman 29-07-2004 2.578 7.786,60
Velocidade Pessoal Rebecca Miller 21-10-2004 2.522 11.031,50
O Outro Lado Da Cama Emilio Martínez Lázaro 29-04-2004 2.435 9.486,70
Pai E Filho Aleksandr Sokurov 22-01-2004 2.341 9.421,80
Não Tenho Medo Gabriele Salvatores 08-04-2004 2.328 9.402,20
O Primeiro Amor Nunca Acaba Clare Kilner 17-06-2004 2.290 9.204,45
Como Matar O Cão Do Vizinho Michael Kalesniko 15-01-2004 2.215 7.790,88
A Outra Metade Do Amor Léa Pool 20-05-2004 2.205 9.042,85
André Valente Catarina Ruivo 16-09-2004 2.197 6.795,40
Suzie Gold Richard Cantor 27-05-2004 2.192 9.086,15
Amanhã Mudamos De Casa Chantal Akerman 22-04-2004 2.125 8.562,30
Hotel Bille Woodruff 17-06-2004 2.105 8.225,05
Northfork Michael Polish 15-04-2004 2.059 7.651,30
Trilogia De Belvaux - Um Casal Encantador Lucas Belvaux 08-01-2004 2.028 8.141,00
Baran Majid Majidi 01-07-2004 2.022 8.013,50
7 Dias Em Cancun Rick De Oliveira 05-08-2004 1.980 7.557,75
Bem Me Quer... Mal Me Quer Laetitia Colombani 05-02-2004 1.871 7.374,20
O Assassino Do Presidente Michael  Haussman 16-12-2004 1.804 6.825,10
História  De  Um  Segredo Mariana Otero 11-03-2004 1.789 6.691,80
Uzak - Longínquo Nuri  Bilge  Ceylan 26-02-2004 1.716 7.101,70
Que Grande Embrulhada Phil  Hay  /Matt  Manfredi 22-01-2004 1.687 6.215,50
Inocência Paul Cox 16-02-2004 1.677 6.097,45
Snowboarder Olias Barco 15-04-2004 1.621 6.312,85
Pequenos Golpes Pascal Bonitzer 19-02-2004 1.551 5.457,10
A  História  Do  Camelo  Que  Chora Byambasuren  Davaa  /Luigi  Falomi 02-09-2004 1.342 4.857,70
Sem Ela Anna Da Palma 09-09-2004 1.330 5.317,55
O Mistério Do Quarto Amarelo Bruno  Podalydés 20-05-2004 1.220 4.503,30
Trilogia De Belvaux - Depois Da Vida Lucas Belvaux 08-01-2004 1.217 4.884,80
Jogo  De  Conflitos Paul Morrison 02-09-2004 1.205 4.909,40
Fanfan, O Sedutor Gérard  Krawczyk 05-02-2004 1.197 4.606,55
O Tempo Do Lobo Michael  Haneke 02-09-2004 1.197 4.229,20
O Mistério Galindez Gerardo  Herrero 29-04-2004 1.165 4.993,80
Infiltrados Wai Keung Lau /Siu Fai Mak 01-01-2004 1.125 4.337,05
Madame Satã Karim Ainouz 30-09-2004 1.110 5.092,40
Deserto Em Chamas Louis-Pascal Couvelaire 12-02-2004 1.103 4.030,70
Trilogia De Belvaux - Em Fuga Lucas Belvaux 08-01-2004 1.084 4.104,50
Liberdade Perdida Michael Oblowitz 04-11-2004 987 4.221,30
A Porta No Chão Tod Williams 30-12-2004 954 3.910,06
Gémeas Ben Sombogaart 04-03-2004 920 4.148,10
O  Seu  Irmão Patrice Chéreau 15-01-2004 913 3.714,00
Entre Estranhos Edoardo Ponti 29-01-2004 898 3.395,65
A Lenda Do Titanic Kim  J.  Ok 16-12-2004 881 2.996,00
A Esquiva Abdellatif Kechiche 04-11-2004 856 3.051,80
A Virgem Da Luxuria Arturo Ripstein 29-01-2004 847 3.141,30
O  Homem  Que  Copiava Jorge  Furtado 14-10-2004 783 3.149,10
Um  Filme  Indecente John  Waters 30-12-2004 778 3.071,60
Casa De Loucos Andrei  Zvyagintsev 18-03-2004 760 2.787,20
Japón Carlos  Reygadas 01-01-2004 752 2.907,30
Dias De Futebol David Serrano 27-05-2004 748 3.085,95
Fear X - O Medo Nicolas Windling Refn 26-02-2004 683 2.905,75
5x2 François Ozon 30-12-2004 668 2.000,40
Desejos Virtuais Lynn  Hershman-Leeson 16-02-2004 633 2.337,70
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Valentín Alejandro Agresti 02-09-2004 602 2.652,97
Eu César, 10 Anos E 1/2, 1.39 M . Richard  Berry 18-03-2004 587 2.643,70
Walk On Water - No Limite Eytan  Fox 30-09-2004 577 2.253,90
As Tardes De Gaudí Susan Seidelman 01-07-2004 538 2.128,49
As Loucas Aventuras De Elvira Sam  Irvin 23-09-2004 536 1.861,00
Gangsters Olivier Marchal 07-10-2004 532 2.018,25
Asas Partidas Nir Bergman 17-06-2004 531 2.234,40
Nem A Favor, Nem Contra Cédric Klapisch 12-08-2004 477 1.894,00
A Câmara De Madeira Ntshaveni Wa Luruli 23-09-2004 463 2.086,84
O  Herói Zézé Gamboa 13-05-2004 445 1.872,40
O Cão, O General E Os Pássaros Françis Nielsen 23-12-2004 419 1.424,00
The Actors - Pequenos Golpes Conor Mcperson 01-04-2004 406 1.822,10
Nói O Albino Dagur Kári 07-10-2004 401 1.416,50
Aquele Dia Raoul Ruiz 08-04-2004 392 1.595,50
A Pequena Lili Claud Miller 26-08-2004 387 1.616,50
Desassossego Catarina Mourão 27-05-2004 375 1.484,80
Daqui P’rá Alegria Jeanne  Waltz 08-04-2004 352 1.241,00
Janis  E  John Samuel Benchetrit 10-06-2004 335 1.386,66
Três  Homens  E  Um  Berço  -  18  Anos  Depois Coline Serreau 19-08-2004 307 771,4
Rosa La China Valeria Sarmiento 05-02-2004 169 566
Neste Mundo Michael Winterbottom 18-03-2004 168 660,25
A Viagem De Carol Imanol  Uribe 17-06-2004 164 603
O Meu Ídolo Guillaumecanet 19-02-2004 159 646,5
À  Tua  Imagem Aruna Villiers 30-12-2004 89 312,57
Querença Edgar Feldman 21-10-2004 78 303
Ordo Laurence-Ferreira Barbosa 30-12-2004 62 201

*Dados  transmitidos  pelos  promotores  dos  espectáculos,  nos  termos  do  disposto  no  Decreto-Lei  nº125/2003  de  20  de  Junho

Fonte:  ICAM

Tabela  2.3.12   Ranking  dos   filmes  europeus  por   título,   data  de  distribuição,   países,   distribuidor,   bilhetes,  
valor bruto e nº de cópias, 2005

Título Data De 
Distribuição Países Distribuidor Nº 

Bilhetes Valor Bruto Nº De 
Cópias

1 Harry  Potter  And  The  
Goblet Of Fire

24-11-2005 a 
31-12-2005

E.U.A. /Reino 
Unido 

Columbia Tri Star 
Warner Filmes De 
Portugal Lda

527.176 2.270.355,82 65

2 O Crime Do Padre 
Amaro

27-10-2005 a 
31-12-2005 Portugal Lusomundo 

Audiovisuais, Sa 317.234 1.379.263,74 25

3 The  Interpreter 14-04-2005 a 
07-10-2005 Reino Unido Lusomundo 

Audiovisuais, Sa 237.641 1.030.317,73 47

4 Fantastic Four 28-07-2005 a 
29-10-2005 E.U.A. /Alemanha Clmc - Multimédia Sa 236.173 980.107,58 53

5 Kingdom  Of  Heaven 05-05-2005 a 
27-07-2005

E.U.A. /Espanha 
/Reino Unido Clmc - Multimédia Sa 221.960 953.338,95 57

6 The Aviator 03-02-2005 a 
07-07-2005

E.U.A. /Alemanha 
/Japão  

Prisvideo Edições 
Videográficas,  Lda   212.757 911.201,05 45

7 Charlie And The 
Chocolate  Factory

11-08-2005 a 
25-12-2005

E.U.A. /Reino 
Unido 

Columbia Tri Star 
Warner Filmes De 
Portugal Lda

194.180 807.920,13 29

8 Sahara 21-04-2005 a 
30-10-2005 E.U.A. /Espanha Lusomundo 

Audiovisuais, Sa 128.198 542.352,35 40

9 Valiant 25-08-2005 a 
27-12-2005 Reino Unido Lnk Audiovisuais Sa 122.179 495.659,41 34

10 The Brothers Grimm 29-09-2005 a 
28-11-2005

E.U.A.  /República  
Checa Clmc - Multimédia Sa 102.790 443.968,50 32

Fonte:  ICAM
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Tabela  2.3.13   Ranking  dos  filmes  nacionais  por   título,   data  de  distribuição,  países,  distribuidor,   bilhetes,  
valor bruto e nº de cópias, 2005

 Título Data De 
Distribuição Países Distribuidora Nº 

Bilhetes Valor Bruto Nº De 
Cópias

1 O Crime Do Padre Amaro 27-10-2005 a 
31-12-2005 Portugal Lusomundo 

Audiovisuais, Sa 317234 1379263,74 25

2 Midsummer Dream / O Sonho 
De  Uma  Noite  De  São  João

21-07-2005 a 
31-12-2005

Portugal 
/Espanha 

Lusomundo 
Audiovisuais, Sa 56548 227564,33 20

3 Alice 06-10-2005 a 
31-12-2005 Portugal Lusomundo 

Audiovisuais, Sa 33489 140110,4 6

4 Um Tiro No Escuro 17-03-2005 a 
12-10-2005

Portugal 
/Brasil 

Lusomundo 
Audiovisuais, Sa 28571 120966,56 28

5 Sorte Nula 09-12-2004 a 
31-12-2005 Portugal Lusomundo 

Audiovisuais, Sa 25127 102887,39 X

6 Balas  &  Bolinhos  O  Regresso 30-09-2004 a 
31-12-2005 Portugal Lusomundo 

Audiovisuais, Sa 10840 49680,4 X

7 O  Quinto  Império  -  Ontem  
Como  Hoje

27-01-2005 a  
11-05-2005

Portugal 
/França Atalanta Filmes 8218 30106,3 5

8 Adriana 26-05-2005 a 
31-12-2005 Portugal Atalanta Filmes 7019 27771,3 5

9 Seres Queridos 09-06-2005 a 
28-09-2005

Portugal 
/Argentina 
/Espanha 
/Reino Unido 

Atalanta Filmes 4174 16315,7 4

10 O Fatalista 08-12-2005 a 
31-12-2005

Portugal 
/França Atalanta Filmes 3291 13101,8 8

Fonte:  ICAM

Tabela 2.3.14 Ranking por recintos de cinema, recinto, localidade, nº de salas (ecrãs) e nº de bilhetes, 
2005

Recinto Localidade Nº Salas (Ecrãs) Nº Bilhetes

Cinema Arrábida Shopping Vila Nova de Gaia 20 1.640.142

Cinema  Uci  /  El  Corte  Inglês Lisboa 14 832.741

Lusomundo Almada Forum Almada 14 773.110

Lusomundo Colombo Lisboa 10 719.521

Lusomundo Norteshopping Matosinhos 8 661.933

Cinemas Millenium Sporting Lisboa 16 649.554

Lusomundo Vasco Da Gama Lisboa 10 615.514

Lusomundo Oeiras Parque Oeiras 7 503.278

Cinema Monumental Lisboa 8 489.003

Lusomundo Cascaishopping Cascais 7 467.170

Complexos De Cinema Forum Algarve Faro 9 450.576

Fonte:  ICAM
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Figura 2.8 - Nº Bilhetes por Principais Recintos

Fonte:  ICAM  (Elaboração  própria)

Tabela 2.3.15 Ranking por salas (ecrãs) de cinema, recinto. Localidade, nº de salas (ecrãs) e nº de bilhetes, 
2005

Recinto Localidade Sala Nº Bilhetes

Cinema Arrábida Shopping Vila Nova De Gaia Sala 15 268.924
Cinema Arrábida Shopping Vila Nova De Gaia Sala 16 192.168
Lusomundo Almada Forum Almada Sala 4 180.457
Lusomundo Norteshopping Matosinhos Sala 3 167.659
Lusomundo Colombo Lisboa Sala 5 150.516
Cinema Arrábida Shopping Vila Nova De Gaia Sala 1 145.349
Cinema  Uci  /  El  Corte  Inglês Lisboa Sala 9 132.684
Lusomundo Cascaishopping Cascais Sala 6 132.309
Cinema Monumental Lisboa Sala 4 129.353
Lusomundo Almada Forum Almada Sala 2 129.115
Fonte:  ICAM
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Recintos por bilhetes e valor bruto
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Tabela 2.3.16 Espectadores em recintos com 8 ou mais ecrãs por proprietário, recinto, nº de bilhetes e valor 
bruto, 2005.

Proprietário Recinto Nº Bilhetes Valor Bruto Nº Salas

Lusomundo Cinemas, SA Lusomundo Dolce Vita Coimbra 299.751 1.244.636,82 10
UCI  -  Cinema  International  Corporation,  Lda Cinema  UCI  /  El  Corte  Inglês 832.741 4.104.028,40 14
Socorama - Castello Lopes Cinemas, S.A. Cinema Algarveshopping 336.375 1.502.032,30 9

Socorama - Castello Lopes Cinemas, S.A. Cinemas Parque Nascente/
Gondomar 313.789 1.163.979,30 12

SBC-Spean Bridge Cinemas, Lda Complexos de Cinema Forum 
Algarve 450.576 1.947.892,10 9

NLC-New Lineo Cinemas de Portugal, Lda Beloura Shopping 213.728 973.692,50 9
Medeia Filmes Cinema Monumental 489.003 2.158.488,40 8
Lusomundo Cinemas, SA Lusomundo Vasco da Gama 615.514 2.815.107,27 10
Lusomundo Cinemas, SA Lusomundo Colombo 719.521 3.274.245,92 10
Lusomundo Cinemas, SA Lusomundo MaiaShopping 246.707 942.742,46 11
Lusomundo Cinemas, SA Lusomundo NorteShopping 661.933 2.585.420,85 8
Lusomundo Cinemas, SA Lusomundo GaiaShopping 262.020 964.648,15 9
Cinemas Millenium SA Cinemas Millenium Sporting 649.554 2.684.375,30 16
AMC-Actividades Multicinemas e 
Espectáculos, Ldª Cinema Arrábida Shopping 1.640.142 6.115.288,00 20

Fonte:  ICAM

Figura 2.9 - Recintos por bilhetes e valor bruto

Fonte:  ICAM  (Elaboração  própria)



61

2. Cinema

Tabela 2.3.17 Nº de espectadores em recintos com 8 ou mais ecrãs

Proprietário Recinto Nº Bilhetes Nº Salas

Lusomundo Cinemas, SA Lusomundo Dolce Vita Coimbra 299.751 10
UCI  -  Cinema  International  Corporation,  Lda Cinema  UCI  /  El  Corte  Inglês 832.741 14
Socorama - Castello Lopes Cinemas, S.A. Cinema Algarveshopping 336.375 9
Socorama - Castello Lopes Cinemas, S.A. Cinemas Parque Nascente/Gondomar 313.789 12
SBC-Spean Bridge Cinemas, Lda Complexos de Cinema Forum Algarve 450.576 9
NLC-New Lineo Cinemas de Portugal, Lda Beloura Shopping 213.728 9
Medeia Filmes Cinema Monumental 489.003 8
Lusomundo Cinemas, SA Lusomundo Almada Forum 773.110 14
Lusomundo Cinemas, SA Lusomundo Vasco da Gama 615.514 10
Lusomundo Cinemas, SA Lusomundo Colombo 719.521 10
Lusomundo Cinemas, SA Lusomundo MaiaShopping 246.707 11
Lusomundo Cinemas, SA Lusomundo NorteShopping 661.933 8
Lusomundo Cinemas, SA Lusomundo GaiaShopping 262.020 9
Cinemas Millenium SA Cinemas Millenium Sporting 649.554 16
AMC-Actividades Multicinemas e Espectáculos, Ldª Cinema Arrábida Shopping 1.640.142 20

Fonte:  ICAM

Tabela 2.3.18 Receita bruta em recintos com 8 ou mais ecrãs por proprietário, recinto, nº de bilhetes, valor 
bruto e nº de salas, 2005

Proprietário Recinto Nº Bilhetes Valor Bruto Nº Salas

AMC-Actividades Multicinemas e Espectáculos, Lda Cinema Arrábida Shopping 1.640.142 6.115.288,00 20
UCI  -  Cinema  International  Corporation,  Lda Cinema  Uci  /  El  Corte  Inglês 832.741 4.104.028,40 14
Lusomundo Cinemas, Sa Lusomundo Colombo 719.521 3.274.245,92 10
Lusomundo Cinemas, Sa Lusomundo Vasco Da Gama 615.514 2.815.107,27 10
Cinemas Millenium Sa Cinemas Millenium Sporting 649.554 2.684.375,30 16
Lusomundo Cinemas, Sa Lusomundo Norteshopping 661.933 2.585.420,85 8
Medeia Filmes Cinema Monumental 489.003 2.158.488,40 8
Sbc-Spean Bridge Cinemas, Lda Complexos De Cinema Fórum Algarve 450.576 1.947.892,10 9
Socorama - Castello Lopes Cinemas, S.A. Cinema Algarveshopping 336.375 1.502.032,30 9
Lusomundo Cinemas, Sa Lusomundo Dolce Vita Coimbra 299.751 1.244.636,82 10
Socorama - Castello Lopes Cinemas, S.A. Cinemas Parque Nascente/Gondomar 313.789 1.163.979,30 12
Nlc-New Lineo Cinemas De Portugal, Lda Beloura Shopping 213.728 973.692,50 9
Lusomundo Cinemas, Sa Lusomundo Gaiashopping 262.020 964.648,15 9
Lusomundo Cinemas, Sa Lusomundo Maiashopping 246.707 942.742,46 11

Fonte:  ICAM
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Proprietários por Valor Bruto e Nº de Bilhetes 2005
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Tabela 2.3.19 Proprietários de recintos com 8 ou mais ecrãs por valor bruto e nº de bilhetes, 2005

Proprietário Valor Bruto Nº Bilhetes

Lusomundo Cinemas, Sa 11.826.801,47 2.805.446
Amc-Actividades Multicinemas e Espectáculos, Lda 6.115.288,00 1.640.142
Uci  -  Cinema  International  Corporation,  Lda 4.104.028,40 832.741
Cinemas Millenium Sa 2.684.375,30 649.554
Socorama - Castello Lopes Cinemas, S.A. 2.666.011,60 650.164
Medeia Filmes 2.158.488,40 489.003
Sbc-Spean Bridge Cinemas, Lda 1.947.892,10 450.576
Nlc-New Lineo Cinemas De Portugal, Lda 973.692,50 213.728

Fonte:  ICAM.  Elaboração  própria

Figura 2.10 - Proprietários por Valor Bruto e Nº de Bilhetes 2005

  Fonte:  ICAM.  Elaboração  própria
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Receita bruta total em recintos com 8 ou mais ecrãs por proprietário em 2005

AMC-Actividades Multicinemas e Espectáculos, Lda Cinemas Millenium Sa
Lusomundo Cinemas, Sa Medeia Filmes
Nlc-New Lineo Cinemas De Portugal, Lda Sbc-Spean Bridge Cinemas, Lda
Socorama - Castello Lopes Cinemas, S.A. UCI  -  Cinema  International  Corporation,  Lda

Figura 2.11 - Receita bruta total em recintos com 8 ou mais ecrãs por proprietário em 2005

  Fonte:  ICAM.  Elaboração  própria

Tabela 2.3.20 Origem das longas-metragens estreadas em Portugal por nº de espectadores e receita bruta, 
2004 e 2005

2005

Origem  dos  filmes Nº  de  filmes % Nº de Espectadores % Receita Bruta %

Portugal 13 5,00% 464.161 3,09% 1.979.098,26 3,13%
Europa 61 23,46% 1.196.356 7,98% 5.073.715,04 8,02%
E.U.A 99 38,08% 9.307.673 62,05% 39.160.780,36 61,88%
Co-produções Europa/E.U.A. 32 12,31% 2.123.301 14,15% 9.006.809,54 14,23%
Co-produções Europa/Outros 17 6,54% 127.666 0,85% 525.966,42 0,83%
Co-produções EUA/Outros 24 9,23% 1.641.629 10,94% 6.948.013,06 10,98%
Outros 14 5,38% 139.965 0,93% 591.951,81 0,94%
Total 260 100% 15.000.751 100% 63.286.334,49 100%

Fonte:  ICAM
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Receita bruta por origem dos filmes (2005)

Portugal

Europa

E.U.A

Co-produções
Europa/E.U.A.
Co-produções
Europa/Outros
Co-produções
EUA/Outros
Outros

Espectadores por origem dos filmes (2005)

Portugal

Europa

E.U.A

Co-produções
Europa/E.U.A.
Co-produções
Europa/Outros
Co-produções
EUA/Outros
Outros

Figura  2.12  -  Espectadores  por  origem  dos  filmes  (2005)

Fonte:  ICAM.  Elaboração  própria

Figura  2.13  -  Receita  bruta  por  origem  dos  filmes  (2005)

Fonte:  ICAM.  Elaboração  própria

2004

Origem  dos  filmes Nº  de  filmes % Nº de Espectadores % Receita Bruta %

Portugal 21 7,02% 209.548 1,29% 849.422,35 1,26%
Europa 80 26,76% 754.787 4,65% 3.149.816,04 4,68%
E.U.A 122 40,80% 12.292.490 75,78% 50.853.146,44 75,50%
Co-produções Europa/E.U.A. 37 12,37% 2.069.016 12,75% 8.713.449,33 12,94%
Co-produções Europa/Outros 14 4,68% 81.205 0,50% 342.502,13 0,51%
Co-produções EUA/Outros 16 5,35% 723.017 4,46% 3.057.186,68 4,54%
Outros 9 3,01% 91.305 0,56% 389.721,44 0,58%
Total 299 100% 16.221.368 100% 67.355.244,41 100%
Fonte:  ICAM
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Receita bruta por origem dos filmes (2004)

Portugal

Europa

E.U.A

Co-produções
Europa/E.U.A.
Co-produções
Europa/Outros
Co-produções 
EUA/Outros
Outros

Espectadores por origem dos filmes (2004)

Portugal

Europa

E.U.A

Co-produções
Europa/E.U.A.
Co-produções
Europa/Outros
Co-produções
EUA/Outros
Outros

Figura  2.14  -  Espectadores  por  origem  dos  filmes  (2004)

Fonte:  ICAM.  Elaboração  própria

Figura  2.15  -  Receita  bruta  por  origem  dos  filmes  (2004)

Fonte:  ICAM.  Elaboração  própria
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Tabela 2.3.21 Origem das longas-metragens estreadas em Portugal, 2005 e 2004

2005

Origem Nº de Filmes

Portugal 13
Co-Produções Maioritárias e Produção 100% Nacional 11
Co-Produções Minoritárias 2
Estados Unidos da América 99
Europa 40
Alemanha 1
Bélgica 1
Espanha 6
França 15
Itália 1
Luxemburgo 1
Reino Unido 11
República  Checa 1
Rússia 1
Suécia 2
Outros 9
Austrália 1
Canadá 1
Coreia do sul 2
Irão 1
Japão 2
México 1
Taiwan 1
Co-Produções - Europa 21
Alemanha /Áustria 1
Alemanha /Espanha /Reino Unido 1
Alemanha /Reino Unido 1
Alemanha /Turquia 1
França /Alemanha /Espanha 1
França /Áustria 1
França /Bélgica 1
França /Espanha /Bélgica 1
França /Espanha /Reino Unido 1
França  /Itália  /Alemanha 1
França  /Itália  /Espanha 1
França  /Itália  /Espanha  /Reino  Unido 1
França  /Itália  /Reino  Unido 1
França  /Itália  /República  Checa  /Reino  Unido 1
França /Reino Unido 2
França /Suiça 1
Itália  /Alemanha  /Austria 1
Itália  /Espanha 1
Itália  /Espanha  /Reino  Unido 1
Itália  /Grécia 1
Co-Produções - Europa / EUA 32
E.U.A. /Alemanha 7
E.U.A. /Alemanha /Bélgica 1
E.U.A. /Alemanha /Reino Unido 3
E.U.A.  /Alemanha  /República  Checa 1
E.U.A. /Espanha 2
E.U.A. /Espanha /Reino Unido 1
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E.U.A. /França 4
E.U.A.  /Hungria 1
E.U.A.  /Itália  /Espanha 1
E.U.A.  /Itália  /Espanha  /Luxemburgo  /Reino  Unido 1
E.U.A.  /Itália  /Luxemburgo  /Reino  Unido 1
E.U.A. /Reino Unido 7
E.U.A.  /República  Checa 2
Co-Produções - EUA / Outros 24
E.U.A. /África Do Sul 1
E.U.A. /Alemanha /Canadá 3
E.U.A.  /Alemanha  /Japão 2
E.U.A. /Alemanha /Nova Zelândia 1
E.U.A. /Austrália 3
E.U.A. /Canadá 3
E.U.A. /Canadá /Dinamarca /Reino Unido 1
E.U.A. /Canadá /Reino Unido 2
E.U.A.  /Canadá  /Reino  Unido  /Hungria 1
E.U.A. /Colombia 1
E.U.A. /França /Canadá 1
E.U.A.  /França  /Hong  Kong  /Reino  Unido 1
E.U.A.  /França  /Itália  /Argentina 1
E.U.A. /México 2
E.U.A. /Nova Zelândia 1
Co-Produções - Europa / Outros 17
Alemanha /Canadá 1
Argentina /Espanha 1
Canadá /Reino Unido 3
França /África Do Sul /Reino Unido 1
França /Alemanha /Paquistão 1
França /Canadá /Espanha 1
França /Canadá /Reino Unido 1
França /Espanha /Cuba 1
França  /Japão 1
França /Reino Unido /Nova Zelândia 1
França /Uruguai 1
Irlanda  /África  Do  Sul  /Reino  Unido 1
Itália  /Canadá  /África  Do  Sul  /Reino  Unido 1
Itália  /Holanda  /Argentina  /Espanha 1
Reino Unido /Nova Zelândia 1
Co-Produções - Outros 5
China  /Hong  Kong 2
China  /Hong  Kong  /Coreia  Do  Sul 1
Japão  /Coreia  Do  Sul 1
México /Equador 1

Fonte:  ICAM
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2004

Origem Nº de Filmes

Portugal 21
Co-Produções Maioritárias e Produção 100% Nacional 15
Co-Produções Minoritárias 6
Estados Unidos da América 122
Europa 42
França 21
Espanha 7
Reino Unido 5
Itália 3
Israel 2
Bélgica 1
Dinamarca 1
Rússia 1
Turquia 1
  
Outros 8
Austrália 1
Brasil 1
Canadá 1
Coreia do sul 1
Hong  Kong 1
Irão 1
Japão 1
Tailândia 1
Co-Produções - Europa 38
Alemanha  /Dinamarca  /Islândia  /Reino  Unido 1
Alemanha  /Irlanda  /Reino  Unido 1
Alemanha /Reino Unido 1
França /Alemanha /Áustria 1
França /Alemanha /Reino Unido 1
França /Alemanha /Suiça 1
França /Bélgica 6
França /Espanha 3
França  /Itália 4
França  /Itália  /Espanha 1
França  /Itália  /Reino  Unido 2
França  /Jugoslávia 1
França /Reino Unido 3
França /Russia 1
França /Suécia /Dinamarca /Reino Unido 1
França /Suiça 2
Holanda  /Luxemburgo 1
Itália  /Alemanha  /Holanda  /Rússia 1
Irlanda  /Reino  Unido 2
Itália  /Espanha  /Reino  Unido 2
Itália  /Reino  Unido 1
Luxemburgo /Reino Unido 1
Co-Produções - Europa / Eua 37
E.U.A. /Alemanha 13
E.U.A.  /Alemanha  /Holanda  /Irlanda  /Reino  Unido 1
E.U.A.  /Alemanha  /Holanda  /Reino  Unido 1
E.U.A. /Alemanha /Reino Unido 1
E.U.A.  /Alemanha  /Reino  Unido  /Hungria 1
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E.U.A. /França 3
E.U.A.  /França  /Alemanha  /Irlanda  /Reino  Unido 1
E.U.A.  /França  /Holanda  /Reino  Unido 1
E.U.A.  /França  /Itália  /Reino  Unido 1
E.U.A.  /Holanda  /Reino  Unido 1
E.U.A.  /Irlanda 1
E.U.A.  /Irlanda  /Reino  Unido 1
E.U.A.  /Itália 1
E.U.A.  /Itália  /Reino  Unido 1
E.U.A. /Reino Unido 7
E.U.A.  /República  Checa 2
Co-Produções - Eua / Outros 16
E.U.A. /Alemanha /Argentina /Reino Unido 1
E.U.A. /Alemanha /Canadá 1
E.U.A.  /Alemanha  /Canadá  /República  Checa  /Reino  Unido 1
E.U.A. /Argentina /Espanha /Reino Unido 1
E.U.A. /Austrália 1
E.U.A. /Canadá 6
E.U.A. /Canadá /Reino Unido 1
E.U.A.  /França  /Japão 1
E.U.A. /França /México 1
E.U.A.  /Itália  /Canadá 1
E.U.A.  /Japão 1
Co-Produções - Europa / Outros 14
Alemanha /Coreia Do Sul 1
Alemanha  /Holanda  /México 1
Alemanha /Mongólia 1
Austrália /Bélgica 1
Canadá /Brasil /Dinamarca /Reino Unido 1
Canadá /Espanha 1
Canadá  /Hong  Kong  /Reino  Unido 1
França /África Do Sul /Reino Unido 1
França  /Alemanha  /China  /Hong  Kong 1
França /Brasil 1
França /Canadá 1
França /Canadá /Bélgica /Reino Unido 1
França  /Itália  /Holanda  /Argentina  /Espanha 1
México /Argentina /Espanha 1
Co-Produções - Outros 1
Argentina /Brasil 1
Fonte:  ICAM
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Tabela  2.3.22   Nº  de  filmes  estreados  por  país  de  origem,  1º  Semestre  2005  e  2006

Cinema  2006 - 1º Semestre 
Nº De Filmes Estreados Por País De Origem 

Austrália  1
Canadá 1
Coreia Do Sul 3
Espanha 5
Estados Unidos 64
França 6
Grã-Bretanha 7
Itália 2
Japão 2
Portugal 8
 
Co-Produção Portuguesa 2 A)
Co-Produção 46 B)
 
Total 147
  
Descrição Das Co-Produções:  
  
A) Argentina/Brasil/Portugal  
Alemanha/Espanha/Itália/Portugal  
  
B) África Do Sul/Grã-Bretanha  

Alemanha/Estados Unidos  6
Alemanha/Áustria/França/Grã-Bretanha  
Alemanha/Áustria/França/Itália  
Alemanha/França/Itália  
Alemanha/Grã-Bretanha  5
Alemanha/Grã-Bretanha/Hungria  
Alemanha/China/Estados Unidos/Grã-Bretanha  
Alemanha/Espanha/Estados Unidos/Grã-Bretanha  
Alemanha/Estados  Unidos/França/Grã-Bretanha/Itália/Roménia  
Alemanha/Estados  Unidos/Irlanda  
Austrália/Grã-Bretanha  
Bélgica/França  
Bélgica/França/Grã-Bretanha  
Bélgica/França/Israel/Itália  
Canadá/Estados Unidos  
Canadá/Estados Unidos/Grã-Bretanha  
Canadá/Grã-Bretanha  
China/França/Japão  
Coreia  Do  Sul/Hong  Kong/Japão  
Dinamarca/França  
Estados Unidos/França  2
Estados Unidos/França/Grã-Bretanha  
Estados  Unidos/França/Grã-Bretanha/Irlanda  
Estados  Unidos/França/Itália  
Estados Unidos/França/México  
Estados Unidos/Grã-Bretanha 3 
Estados  Unidos/Japão  
Estados Unidos/Nova Zelândia  
França/Grã-Bretanha  
França/Itália  
Grã-Bretanha/Irlanda  2
Grécia/Turquia  

Fonte:  IGAC
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Cinema  2005
Nº De Filmes Estreados Por País De Origem

Alemanha  1
Austrália 1
Bélgica 1
Canadá 1
Coreia Do Sul 2
Espanha 7
Estados Unidos 104
França 16
Grã-Bretanha 12
Irão 1
Itália 2
Japão 2
Luxemburgo 1
México 1
Portugal 9
República Checa 1
Rússia 1
Suécia 2
Taiwan 1
  
Co-Produção Portuguesa 3 A)  

Co-Produção 99 B)
  
Total 268

 
Descrição Das Co-Produções:  
A) França/Portugal  2

Argentina/Espanha/Grã-Bretanha/Portugal  
  
B) África  Do  Sul/Canadá/Grã-Bretanha/Itália  

África Do Sul/França/Grã-Bretanha  
África  Do  Sul/Grã-Bretanha/Irlanda  
África Do Sul/Estados Unidos  
Alemanha/Áustria  
Alemanha/Áustria/Itália  
Alemanha/Bélgica/Estados Unidos  
Alemanha/Bélgica/França/Grã-Bretanha/Roménia  
Alemanha/Canadá  
Alemanha/Canadá/Estados Unidos  3
Alemanha/Espanha/França  
Alemanha/Espanha/Grã-Bretanha  
Alemanha/Estados Unidos  7
Alemanha/Estados Unidos/Grã-Bretanha  3
Alemanha/Estados  Unidos/Japão  2
Alemanha/Estados Unidos/Nova Zelândia  
Alemanha/Estados  Unidos/República  Checa  
Alemanha/França/Itália  
Alemanha/França/Paquistão  
Alemanha/Grã-Bretanha  
Alemanha/Turquia  
Argentina/Espanha  
Argentina/Espanha/Holanda/Itália  
Argentina/Estados  Unidos/França/Itália  
Austrália/Estados Unidos  3
Áustria/Bélgica/Canadá/Finlândia/França/Suécia  
Áustria/França  
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Bélgica/Espanha/França  
Canadá/Espanha/França  
Canadá/Estados Unidos  2
Canadá/Estados Unidos/Dinamarca/Grã-Bretanha  
Canadá/Estados Unidos/Grã-Bretanha  2
Canadá/Estados  Unidos/Grã-Bretanha/Hungria  
Canadá/França/Estados Unidos  
Canadá/França/Grã-Bretanha  
Canadá/Grã-Bretanha  3
China/Coreia  Do  Sul/Hong  Kong  
China/Hong  Kong  2
Colômbia/Estados Unidos  
Coreia  Do  Sul/Japão  
Cuba/Espanha/França  
Equador/México  
Espanha/Estados Unidos  2
Espanha/Estados Unidos/Grã-Bretanha  
Espanha/Estados  Unidos/Grã-Bretanha/Itália/Luxemburgo  
Espanha/Estados  Unidos/Itália  
Espanha/França/Grã-Bretanha  
Espanha/França/Itália  
Espanha/Grã-Bretanha/Itália  
Espanha/Itália  
Estados Unidos/França  4
Estados  Unidos/França/Grã-Bretanha/Hong  Kong  
Estados Unidos/Grã-Bretanha  6
Estados  Unidos/Grã-Bretanha/Itália/Luxemburgo  
Estados  Unidos/Hungria  
Estados Unidos/México  2
Estados Unidos/Nova Zelândia  
Estados  Unidos/República  Checa  2
França/Bélgica  
França/Grã-Bretanha  3
França/Grã-Bretanha/Itália  
França/Grã-Bretanha/Itália/República  Checa  
França/Grã-Bretanha/Nova Zelândia  
França/Japão  
França/Suiça  
França/Uruguai  
Grã-Bretanha/Nova Zelândia  
Grécia/Itália  
Fonte:  IGAC
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Tabela 2.3.23 Filmes Estreados por País de Origem e Trimestres, 2005

País 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Totais

Alemanha 0 1 0 0 1
Austrália 0 1 0 0 1
Bélgica 0 0 1 0 1
Canadá 0 1 0 0 1
Coreia do Sul 2 0 0 0 2
Espanha 3 1 2 1 7
Estados Unidos da América 31 21 18 34 104
França 3 5 3 5 16
Grã-Bretanha 2 3 3 4 12
Irão 1 0 0 0 1
Itália 0 0 1 1 2
Japão 0 0 1 1 2
Luxemburgo 0 0 0 1 1
México 0 1 0 0 1
Portugal 2 2 1 4 9
República  Checa 1 0 0 0 1
Rússia 0 0 0 1 1
Suécia 1 0 1 0 2
Taiwan 1 0 0 0 1
Co-produção portuguesa 1 1 0 1 3
Co-produção 28 25 26 20 99
TOTAL 76 62 57 73 268

Fonte:  IGAC

Tabela  2.3.24   Nº  de  filmes  estreados  por  classificação,  1º  Semestre  de  2006

Cinema  2006 - 1º Semestre
Nº  De  Filmes  Estreados  Por  Classificação

M/18 7 4,8%
M/16 30 20,4%
M/12 57 38,8%
M/6 12 8,2%
M/4 2 1,4%
M/18 - Q 1 0,7%
M/16 - Q 11 7,5%
M/12 - Q 23 15,6%
M/6 - Q 4 2,7%
M/4 - Q* 3 2,0%
Total 147 100%

*  Filmes  com  classificação  M/6  -  Q  na  versão  original  e  M/4  -  Q  na  versão  portuguesa

Fonte:  IGAC
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Figura  2.16  -  Filmes  Estreados  Por  Classificação  (1º  Semestre  de  2006)

Fonte:  IGAC.  Elaboração  própria

Tabela  2.3.25   Filmes  Estreados  por  Classificação,  2005*

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Totais

M/18 2 2 1 0 5

M/16 22 18 13 15 68

M/12 33 28 28 38 127

M/6 4 4 8 6 22

M/4 1 1 1 1 4

M/18-Q 0 0 0 0 0

M/16-Q 5 2 0 3 10

M/12-Q 9 6 3 8 26

M/6-Q 0 1 3 2 6

M/4-Q 0 0 0 0 0

TOTAIS  76  62 57 73 268 

*Filmes  estreados  no  período  em  apreço.  Não  há  coincidência  entre  este  quadro  e  os  quadros  de  visionamentos  efectuados  pela  CCE,  atendendo  que  o  visionamento  não  pressupõe  
a estreia imediata.

Fonte:  IGAC
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Taxa Penetração Videogravador por Idade da Dona de Casa 
(2005)
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também de poder explicativo, apontando 
para   flutuações   da   taxa   de   penetração.  
As mais díspares são as registadas no 
interior da “Classe Baixa” com 35,9% con-
tra as 80,9% da “Classe Alta/Média Alta”. 
Observa-se  que  quanto  mais  se  “sobe”  na  
“Classe Social Marktest” maior é a per-
centagem da penetração dos videograva-
dores nos lares.
Passando   para   uma   tecnologia  mais   re-
cente,  observamos  que  a  taxa  de  penetra-
ção do leitor DVD em 2005 é inferior à dos 
videogravadores, estimada em 53,9% do 
universo  (1888  mil  lares).  Figura  A.3.2.
A  leitura  destes  dados  ventilada  por  algu-
mas  variáveis  sócio-demográficas  permite  
retirar  algumas  considerações.  Em  primei-
ro  lugar  podemos  apontar  para  uma  assi-
metria entre o Interior Norte e região de 
Grande  Lisboa   (definidas  pela  Marktest).  

do  familiar  e  as  regiões  Marktest  (variáveis  relativas  ao  
agregado familiar)

O  sector  do  vídeo  assume  elevado  peso  
na  indústria  do  audiovisual.  Com  o  objecti-
vo  de  disponibilizar  um  olhar  sobre  o  pano-
rama  do  vídeo  e  videogramas  em  Portugal  
em 2005 e no 1º semestre de 2006, recor-
reu-se  a  dados  fornecidos  pela  Marktest,  
com  o  seu  estudo   “Perfil  do  Consumidor  
Português”,   e   dados   da   Inspecção-geral  
das  Actividades  Culturais  (IGAC).
Segundo  os  dados  do  estudo   “Consumi-
dor” da Marktest, em 2005, 2179 mil lares 
do   universo   inquirido   possuía   um   video-
gravador,  o  que  aponta  para  uma  taxa  de  
penetração1 desta tecnologia na ordem 
dos 62,2%.
Desvendando esta taxa de penetração por 
variáveis   sócio-demográficas   avançadas  
pela  Marktest,  verifica-se  que  é  no  Grande  
Porto  que  esta  se  apresentou  como  mais  
elevada,  atingindo  os  70,5%,  seguida  de  
perto pela região da Grande Lisboa com 
69,3%.  Estes  valores  contrastam  sobretu-
do com a taxa do Interior Norte de 51,%, 
sendo   que   as   regiões   do   Litoral  Norte   e  
Litoral Centro apresentam valores inter-
médios, 62,9% e 63,3% respectivamente.
A idade da “dona de casa”2 faz variar 
também a penetração do videogravador 
nos   lares   em   questão.   Senão,   vejamos.  
Enquanto  que  nas   “donas  de   casa”   com  
idades   superiores   aos   64   anos   a   taxa  
aponta para os 32,2% (o valor mais bai-
xo  de  todos)  no  interior  do  sub-grupo  das  
“donas de casa” entre os 35 e 44 anos, 
o rácio de penetração atinge os 75,6%. 
Figura  A.3.1.
As “Classes Sociais Marktest3” revestem-se 

1  Segundo  as  indicações  da  Marktest,  reporta  a  percen-
tagem  de  indivíduos  que  consome/utiliza  o  produto/ser-
viço/suporte  em  análise.

2 De acordo com as notas técnicas da Marktest: Indi-
víduo   que   tem   a   seu   cargo   a   aquisição   de   bens   não  
duráveis   para   o   consumo   no   lar   (independentemente  
do sexo).

3  As   variáveis   utilizadas   na   determinação   das   classes  
sociais  Marktest  são  as  seguintes:  situação  na  ocupa-
ção,  ocupação,  instrução  escolar,  sexo,  idade  (variáveis  
relativas ao referencial lar) e a composição do agrega-

A   primeira   registou   a   percentagem  mais  
baixa de 42%, em contraste com a Gran-
de  Lisboa  que  atingiu  uma  taxa  de  66,1%.  
Seguiram-se,  por  ordem  decrescente,  as  
regiões  Marktest  do  Litoral  Centro  (54,2%),  
Litoral  Norte  (53,6%)  e  Sul  (46,2%).
A  tendência  já  acima  descrita,  a  saber  uma  
menor taxa de penetração no escalão etá-
rio  mais  avançado,  acentua-se  quando  a  
tecnologia  é  mais  actual/moderna  (32,2%  
do videogravador contra 20,1% do DVD). 
Acrecente-se   um  maior   peso   relativo   da  
penetração no escalão dos 25 aos 34 
anos  (71,3%),  o  que  indicia  uma  tecnolo-
gia  mais  “jovem”.  Seguem-se  os  escalões  
dos 35 aos 44 anos com 66,6%, dos me-
nores de 25 anos com 62,8%, entre os 45 
e  54  com  62,7%.  Figura  A.3.3.
O confronto desta taxa com as classes so-
ciais  (utilizadas  pela  Marktest)  revela  que  
este rácio é mais elevado na Classe Alta/
Média Alta com 78,9%, decrescendo à me-
dida  que  se  “desce”.  Com  efeito,  65,6%  na  
“classe média”, 52,5% na “Classe Média 
Baixa” e 28,2% na “Classe Baixa”.

Figura  A.3.1  -  Taxa  Penetração  Videogravador  por  Idade  da  Dona  de  Casa  (2005)

Fonte:  Marktest.  Perfil  do  Consumidor  Português  2005.  Elaboração  própria.
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Passemos   agora   para   um   segundo   mo-
mento dedicado aos dados disponibiliza-
dos pela Inspecção-geral das Actividades 
Culturais  (IGAC).
No 1º semestre de 2006 os videogramas 
licenciados   alcançaram   os   3076   títulos.  
Desse  total  a  esmagadora  maioria  deveu-
se   ao   sector   do   DVD,   com   2900   títulos  
(94,3%  do  total).  Seguem-se  os  títulos  em  
formato VHS com 143 exemplares (4,6%) 
e os videogramas da Playstation Portable 
com 33 casos (1,1%).
Já  no  ano  de  2005,  o  total  de  títulos  atin-
giu   os   5841   títulos.   Os   títulos   de   DVD  
contribuíram  para  92,6%  desse  total  com  
5408  casos,  como  tal  o  seu  peso  dilatou-
se ainda mais4  do  que  no  1º  semestre  de  
2006.  O  ramo  do  VHS  viu  licenciados  389  
títulos  (6,7%)  e  o  da  Playstation Portable 
44 casos (0,8%).
O exercício de retraçamento das origens 
dos   títulos   licenciados   pelo   IGAC   no   1º  
semestre  de  2006  revela  a  proeminência  
da  produção  Made  in  E.U.A.,  seja  no  sec-
tor do VHS 49,7%, no mercado do DVD 
29,7%   ou   sector   da  Playstation Portable 
84,8%.
Numa   intra   e   inter   leitura   dos   suportes  
observa-se  que  o  mercado  do  DVD  apre-
senta  uma  maior  dispersão  de  origens  em  
relação  aos  restantes.  A  seguir  à  lideran-
ça   dos  E.U.A,   surge,   em   segundo   lugar,  
a  Grã-Bretanha  com  15,4%,  seguindo-se  
a  Alemanha   11,6%,   a   França   com   6,7%  
e   Portugal   assegurando   6%   dos   títulos.  
Já   no   mercado   de   VHS   a   quota   da   Itá-
lia  atinge  o  segundo   lugar  com  15,4%,  e  
Portugal   8,4%.   Por   seu   turno,   no   sector  
da Playstation Portable,   a   Grã-Bretanha  
apresentou-se   em   segundo   lugar   com  
6,1%,   sendo   que   a   França,   Japão   e   co-
produções  atingem  todas  os  3%.  Note-se  
que  não   foram   licenciados  outros  países  
para além destes.
Recuando  no  tempo,  e  sem  grandes  sur-
presas,   observa-se   que   no   ano   de   2005  
o   licenciamento   já   era   dominado   pelos  
Estados   Unidos   da  América   com   38,8%  
/(151),  seguidos  pelo  Brasil  com  10,8%,  e  
Portugal  com  8,7%.
No mesmo período temporal mas no sec-
tor  do  DVD  a  hegemonia  dos  Estados  Uni-
dos da América manteve-se – contaram 
com   29,7%   (1607   títulos)   –   seguida   da  
Grã-Bretanha  com  13,6%  (21),  Alemanha  
com 11,9% (14)
Também o mercado da Playstation Porta-
ble  foi  dominado  pelos  E.U.A.  produzindo  
38,8%   (151)   dos   títulos   licenciados   pelo  
IGAC.   Seguiu-se   a   Grã-Bretanha   com  
5,4% (21) e o Japão com 14 (3,6%)
Se nos centrarmos somente no caso na-
cional   observamos   que   do   total   de   318  
títulos  registados,  89,3%  reportaram-se  a  
DVD’s  (284),  10,7%  a  VHS  (34)  e  nenhum  
título  de  PSP  com  origem  portuguesa   foi  
licenciado.
Cruzando  os  videogramas  (Cassete/VHS;;  

4  A  leitura  destes  dados  deve  ter  em  conta;;  se  estão  a  
comparar  dois  momentos  com  amplitudes  temporais  di-
ferentes.  O  mercado   do   vídeo   tende   a   apresentar   um  
comportamento  com  flutuações  de  procura  sazonais.

Playstation  Portable;;  DVD/Vídeo)  regista-
dos    pelo  IGAC  por  classificação  observa-
mos  que  em  2005  o  maior  peso  dos  vide-
ogramas  classificados  foi  registado  pelos  
M/12,  que  atingiram  24,4%.  Seguiram-se  
os   videogramas   classificados   como  para  
M/6  com  23,8%,  e  os  M/4  com  um  peso  
relativo de 20,2%.
Os dados apresentados permitem eviden-
ciar   algumas   tendências   no  mercado   do  
vídeo  em  Portugal.  Desde  já,  a  acentuada  
queda  do  VHS  e  a  ascensão  do  segmento  
do  DVD.  Esta  subida  opera-se  sobretudo  
pela  mão  dos  mais   jovens,  que  parecem  
ser os mais adeptos das novas tecnolo-
gias  de  vídeo.  Dá-se  sobretudo  os  jovens-
adultos  entre  os  25  e  os  34  anos,  o  que  
estará relacionado com factores de inde-
pendência   económica   quando   compara-
do  com  os  segmentos  mais   jovens.  Para  
além da variação da taxa de penetração 

por   idades   as   regiões   e   classes   sociais  
da Marktest apontam para assimetrias na 
posse  de  equipamentos.  
Em  termos  de  classes  sociais  estas  dife-
renças  estruturam-se  numa  maior  propen-
são  para  a  posse  e  uso  da  tecnologia  nas  
categorias   definidas   pela  Marktest   como  
“Classe Alta/Média Alta” em contraste com 
a   “Classe  Baixa”  da  Marktest,   influencia-
das  pelo  maior  ou  menor  poder  de  compra  
e  hábitos  de  consumo  cultural.
 As assimetrias regionais denotam-se so-
bretudo  no  confronto  das  grandes  metró-
poles como Lisboa e Porto com a região 
Interior Norte onde as taxas de penetra-
ção são inferiores.
No  que  toca  às  origens  dos  videogramas  
licenciados   denota-se   a   hegemonia   da  
produção   “made   in   U.S.A.”   em   todas   as  
vertentes do mercado dos videogramas e 
a  fraca  produção  nacional.
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Figura  A.3.2  -  Lares  com  tecnologia  vídeo  (2005)

Fonte:  Marktest.  Perfil  do  Consumidor  Português  2005.  Elaboração  própria.

Figura  A.3.3  -  Taxa  de  Penetração  DVD  por  Idade  da  Dona  de  Casa  (2005)

Fonte:  Marktest.  Perfil  do  Consumidor  Português  2005.  Elaboração  própria.
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Taxa Penetração  Videogravador por  Idade da  Dona de Casa 
(2005)
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Tabela 3.1 Lares com videogravador, 2005

Lares com video-gravador

2179  mil  lares
62,2  %  do  universo
Fonte:  Marktest

Tabela  3.2   Perfil  do  consumidor  e  taxa  de  penetração  de  videogravador  por  regiões  Marktest,  
idade  da  dona  de  casa  e  classe  social  Marktest,  2005

Variáveis  Sócio-demográficas
 Pene- Perfil
 tração Alvo% Univ%
Regiões  Marktest  100 100
Grande  Lisboa 69,3 22,1 19,9
Grande  Porto 70,5 12,5 11,0
Litoral  Norte 62,9 19,5 19,3
Litoral  Centro 63,3 16,6 16,3
Interior  Norte 51,1 18,2 22,2
Sul 60,4 11,1 11,4
Idade da Dona de Casa
<  25  anos 67,7 1,4 1,3
25/34  anos 73,1 11,8 10,0
35/44  anos 75,6 29,0 23,8
45/54  anos 68,8 30,0 27,1
55/64  anos 60,0 17,9 18,5
+  64  anos 32,2 9,9 19,2
Classe Social
Alta/Média  Alta 80,9 22,7 17,4
Média 74,5 29,8 24,9
Média  Baixa 64,4 32,1 31,0
Baixa 35,9 15,4 26,7
Fonte:  Marktest

Figura  3.1  -  Taxa  Penetração  Videogravador  por  Idade  da  Dona  de  Casa  (2005)

Fonte:  Marktest.  O  Perfil  do  Consumidor  Português  2005.  Elaboração  Própria.
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Tabela  3.3   Lares  com  leitor  de  DVD,  2005

Lares  com  leitor  de  DVD

1888  mil  lares
53,9  %  do  universo
Fonte:  Marktest

Tabela  3.4     Perfil  do  consumidor  e  taxa  de  penetração  de  leitor  de  DVD  por  regiões  Marktest,  
idade da dona de casa e classe social, 2005

Variáveis  Sócio-demográficas
 Pene- Perfil
 tração Alvo% Univ%
Regiões  Marktest  100 100
Grande  Lisboa 66,1 24,4 19,9
Grande  Porto 63,6 13,0 11,0
Litoral  Norte 53,6 19,2 19,3
Litoral  Centro 54,2 16,4 16,3
Interior  Norte 42,0 17,3 22,2
Sul 46,2 9,8 11,4
Idade da Dona de Casa
<  25  anos 62,8 1,5 1,3
25/34  anos 71,3 13,3 10,0
35/44  anos 66,6 29,5 23,8
45/54  anos 62,7 31,6 27,1
55/64  anos 49,5 17,1 18,5
+  64  anos 20,1 7,2 19,2
Classe Social
Alta/Média  Alta 78,9 25,5 17,4
Média 65,6 30,3 24,9
Média  Baixa 52,5 30,2 31,0
Baixa 28,2 14,0 26,7
Fonte:  Marktest

Figura  3.2  -  Taxa  de  Penetração  DVd  por  Idade  de  Dona  de  Casa  (2005)

Fonte:  Marktest.  O  Perfil  do  Consumidor  Português  2005.  Elaboração  Própria.
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Videogramas por  Sistema  (2005)
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Tabela  3.5   Nº  De  Títulos  Licenciados  Por  Sistema  DVD  e  VHS,  2005  e  1º  semestre  de  2006

2006  1º  semestre 
Videogramas  2006 - 1º Semestre  

Nº De Títulos Licenciados Por Sistema  
  
DVD 2900
VHS 143
Playstation  Portable 33
  
Total 3076
Fonte:  IGAC

Figura  3.3  -  Videogramas  por  Sistema  (1º  Semestre  2006)

2005
Videogramas  2005  

Nº De Títulos Licenciados Por Sistema  
  
DVD 5408
VHS 389
Playstation  Portable 44
  
Total 5841

Fonte:  IGAC

Figura 3.4 - Videogramas  por  Sistema  (2006)
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Tabela  3.6   Nº  de  títulos  licenciados  por  classificação/sistema,  2005  e  1º  semestre  de  2006

Videogramas  2006 - 1º Semestre     
Nº  De  Titulos  Licenciados  Por  Classificação/

Sistema     

 VHS DVD Playstation  
Portable Total

M/18-P1 65 335 0 400
M/18-P2 0 0 0 0
M/18 0 37 0 37
M/16 0 178 8 186
M/12 2 642 16 660
M/6 17 693 6 716
M/4 44 617 2 663
M/18  -  Q 0 1 0 1
M/16  -  Q 0 14 1 15
M/12  -  Q 1 105 0 106
M/6  -  Q 11 79 0 90
M/4  -  Q 3 199 0 202
     
Total 143 2900 33 3076
Fonte:  IGAC

Videogramas  2005     
Nº  De  Títulos  Licenciados  Por  Classificação/

Sistema

 VHS DVD Playstation  
Portable Total

M/18-P1 151 461 0 612
M/18-P2 1 1 0 2
M/18 0 62 1 63
M/16 9 354 11 374
M/12 35 1371 20 1426
M/6 43 1340 10 1393
M/4 123 1055 0 1178
M/18  -  Q 0 7 0 7
M/16  -  Q 1 42 0 43
M/12  -  Q 0 158 2 160
M/6  -  Q 18 222 0 240
M/4  -  Q 8 335 0 343
     
Total 389 5408 44 5841
Fonte:  IGAC
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Tabela  3.7   Nº  De  Títulos  Licenciados  Por  Origem/Sistema,  2005  e  1º  semestre  de  2006

Videogramas  2006 - 1º Semestre     
Nº  De  Títulos  Licenciados  Por  Origem/Sistema     

 VHS DVD Playstation  
Portable Total

Africa  Do  Sul 0 3 0 3
Alemanha 3 335 0 338
Argentina 0 3 0 3
Austrália 0 10 0 10
Áustria 0 1 0 1
Bélgica 1 5 0 6
Brasil 3 59 0 62
Bulgária 0 1 0 1
Cabo  Verde 0 6 0 6
Canadá 9 56 0 65
Chile 0 1 0 1
China 0 9 0 9
Coreia  Do  Norte 0 1 0 1
Coreia  Do  Sul 0 6 0 6
Dinamarca 0 4 0 4
Espanha 3 146 0 149
Estados  Unidos 71 862 28 961
Estónia 0 1 0 1
França 3 195 1 199
Grã-Bretanha 0 446 2 448
Holanda 4 111 0 115
Hong  Kong 0 28 0 28
Hungria 0 7 0 7
India 0 56 0 56
Itália 22 111 0 133
Japão 1 78 1 80
Luxemburgo 1 3 0 4
México 0 4 0 4
Noruega 0 1 0 1
Nova  Zelândia 0 7 0 7
Portugal 12 174 0 186
República  Checa 1 3 0 4
Rússia 0 2 0 2
Suécia 6 35 0 41
Suiça 0 3 0 3
Tailândia 0 1 0 1
Taiwan 0 1 0 1
Co-Produções 3 113 1 117
Origem  Desconhecida 0 12 0 12
     
Total 143 2900 33 3076

Fonte:  IGAC
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Videogramas  2005     

Nº  De  Títulos  Licenciados  Por  Origem/Sistema     

 VHS DVD Playstation  
Portable Total

África  Do  Sul 0 19 0 19
Alemanha 14 643 0 657
Andorra 0 5 0 5
Argentina 1 2 0 3
Austrália 6 83 0 89
Áustria 0 3 0 3
Bélgica 0 20 0 20
Brasil 42 224 0 266
Bulgária 0 5 0 5
Cabo  Verde 0 20 0 20
Canadá 20 56 0 76
China 0 8 2 10
Coreia  Do  Norte 0 1 0 1
Coreia  Do  Sul 0 8 0 8
Dinamarca 0 10 0 10
Espanha 30 372 0 402
Estados  Unidos 151 1607 35 1793
Finlândia 0 5 0 5
França 12 391 0 403
Grã-Bretanha 21 737 3 761
Grécia 5 12 0 17
Holanda 6 165 0 171
Hong  Kong 0 30 0 30
Hungria 4 14 0 18
India 0 165 0 165
Irão 0 2 0 2
Irlanda 0 9 0 9
Islândia 0 1 0 1
Israel 0 1 0 1
Itália 15 120 0 135
Japão 14 142 2 158
Luxemburgo 1 1 0 2
Noruega 0 1 0 1
Nova  Zelândia 0 7 0 7
Polónia 2 4 0 6
Portugal 34 284 0 318
República  Checa 1 8 0 9
Rússia 0 13 0 13
Suécia 0 17 0 17
Suiça 0 5 0 5
Tailândia 0 1 0 1
Co-Produções 10 157 2 169
Vários  (Trailers,Etc) 0 3 0 3
Origem  Desconhecida 0 27 0 27
     
Total 389 5408 44 5841

Fonte:  IGAC
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Tabela  3.8   Videogramas  registados  por  país  de  origem*,  2005

País 1º  Trimestre 2º  Trimestre 3º  Trimestre 4º  Trimestre Totais

África  do  Sul 1 5 13 2 21
Alemanha 177 237 144 175 733
Andorra 4 0 0 1 5
Argentina 0 2 0 1 3
Austrália 2 55 11 21 89
Áustria 7 15 18 89 129
Bélgica 2 15 1 6 24
Brasil 106 29 70 61 266
Bulgária 2 0 2 1 5
Cabo  Verde 7 3 6 4 20
Canadá 6 28 16 26 76
China 1 5 3 6 15
Coreia  do  Norte 0 0 1 0 1
Coreia  do  Sul 2 0 5 1 8
Dinamarca 1 5 0 9 15
Espanha 83 121 107 187 498
Estados  Unidos  da  América 453 513 389 505 1.860
Finlândia 2 2 4 1 9
França 141 157 108 143 549
Grã-Bretanha 403 376 669 590 2.038
Grécia 14 0 3 0 17
Holanda 32 27 69 45 173
Hong  Kong 1 2 15 18 36
Hungria 12 6 2 0 20
Índia 5 67 55 38 165
Irão 1 0 2 1 4
Irlanda 3 7 14 3 27
Islândia 0 1 0 0 1
Israel 0 0 0 1 1
Itália 27 57 21 46 151
Japão 77 37 32 25 171
Luxemburgo 0 0 2 0 2
Noruega 0 0 0 1 1
Nova  Zelândia 3 0 0 4 7
Polónia 1 5 0 0 6
Portugal 84 89 63 113 349
República  Checa 0 1 7 1 9
Rússia 4 7 1 1 13
Suécia 74 5 10 8 97
Suiça 0 5 1 1 7
Tailândia 0 0 1 0 1
Co-Produções 39 49 37 44 169
Vários  (Trailers,  etc) 1 2 0 0 3
OrigemDesconhecida 2 12 7 24 45
Total 1.780 1.947 1.909 2.203 7.839
Fonte:  IGAC,  Relatório  de  Actividades,  2005

*  Todas  as  modalidades  de  Videogramas  em  todos  os  tipos  de  suportes/plataformas  ou  sistemas
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Tabela  3.9   Videogramas  Registados  por  País  de  Origem  e  trimestre  (Cassete/VHS;;  Playstation  
Portable;;  DVD/Vídeo),  2005

País 1º  Trimestre 2º  Trimestre 3º  Trimestre 4º  Trimestre Totais

África  do  Sul 0 5 13 1 19
Alemanha 162 227 128 140 657
Andorra 4 0 0 1 5
Argentina 0 2 0 1 3
Austrália 2 55 11 21 89
Áustria 1 0 1 1 3
Bélgica 2 14 1 3 20
Brasil 106 29 70 61 266
Bulgária 2 0 2 1 5
Cabo  Verde 7 3 6 4 20
Canadá 6 28 16 26 76
China 0 1 3 6 10
Coreia  do  Norte 0 0 1 0 1
Coreia  do  Sul 2 0 5 1 8
Dinamarca 1 0 0 9 10
Espanha 76 110 85 131 402
Estados  Unidos  da  América 432 502 371 488 1.793
Finlândia 2 1 1 1 5
França 98 129 65 111 403
Grã-Bretanha 175 176 217 193 761
Grécia 14 0 3 0 17
Holanda 31 26 69 45 171
Hong  Kong 1 0 11 18 30
Hungria 10 6 2 0 18
Índia 5 67 55 38 165
Irão 1 0 1 0 2
Irlanda 0 5 4 0 9
Islândia 0 1 0 0 1
Israel 0 0 0 1 1
Itália 27 57 21 30 135
Japão 71 31 31 25 158
Luxemburgo 0 0 2 0 2
Noruega 0 0 0 1 1
Nova  Zelândia 3 0 0 4 7
Polónia 1 5 0 0 6
Portugal 74 83 54 107 318
República  Checa 0 1 7 1 9
Rússia 4 7 1 1 13
Suécia 5 5 5 2 17
Suiça 0 4 0 1 5
Tailândia 0 0 1 0 1
Co-Produções 39 49 37 44 169
Vários  (Trailers,  etc) 1 2 0 0 3
Origem  Desconhecida 1 11 4 11 27
Total 1.366 1.642 1.304 1.529 5.841
Fonte:  IGAC
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Tabela  3.10   Registo  e  classificação  de  videogramas.  Emissão  de  selos  de  autenticação,  2005

Selos  Emitidos  a) 1º  Trimestre 2º  Trimestre 3º  Trimestre 4º  Trimestre Totais

Selos  1ª  emissão  -  aluguer 134.907 138.924 147.303 142.642 563.776
Selos  reforços  -  aluguer 142.087 154.776 72.287 134.185 503.335
Selos  1ª  emissão–venda  
directa 2.363.950 2.773.559 2.059.344 2.761.087 9.957.940

Selos  reforços  -  venda  directa 2.730.084 2.493.299 2.276.369 4.213.896 11.713.648

Total 5.371.028 5.560.558 4.555.303 7.251.810 22.738.699
 

Nº  Títulos  Registados  b)  7.839
 

Nº  Títulos  Registados  para  
Packs  317

a)  Abrange  todo  o  tipo  de  suportes/plataformas  tecnológicas  ou  sistemas.  Não  inclui  os  selos  para  Packs
b)  O  nº  de  títulos  registados  não  se  refere  apenas  a  originais  no  mercado  porque  podem  ser  lançadas  várias  versões  do  mesmo  título  (versões  legendadas  e  originais  em  vários  
suportes/plataformas  ou  sistemas).  Não  inclui  os  títulos  constituintes  de  Packs.

Fonte:  IGAC

Tabela  3.11   Distribuição  de  títulos  registados  por  packs  de  DVD’s,  2005

 Tipos  de  
Packs

Nº  Títulos  
Registados

Nº  de  Obras  
Constituintes  
de  Packs

Videogramas DVD 273 1118

Fonte:  IGAC

Tabela  3.12   Registo  e  Emissão  de  Selos  de  Autenticação  de  Videogramas  por  Tipo  de  Suporte/
Plataforma  ou  Sistema*,  2005    

Tipos Nº  Títulos   Selos  de  1ª  Emissão     Selos  Reforços Totais

 Registados  a) Aluguer V.  Directa Aluguer V.  Directa Selos
Cassete/VHS 389 2.920 195.152 17.359 341.319 55.675
Playst.  Port. 44 0 14.100 0 50.600 64.700
CD/Vídeo 0 0 0 0 65 65
DVD/Vídeo 5.408 560.756 7.531.407 480.335 9.774.303 18.346.801
Total 5.841 563.676 7.740.659 497.694 10.166.287 18.968.316
Fonte:  IGAC

a)  O  nº  de  títulos  registados  não  se  refere  apenas  a  originais  no  mercado  porque  podem  ser  lançadas  várias  versões  do  mesmo  título  (versões  legendadas  e  originais  em  vários  
suportes/plataformas  ou  sistemas).
Obs.:  Este  quadro  ilustra  apenas  os  valores  anuais,  em  virtude  do  desdobramento  por  trimestre  tornar  a  leitura  muito  densa,  embora  tenhamos  disponíveis  esses  elementos.

*  Exclui  os  Videogramas  nas  modalidades  de  Videojogos  e  Karaoke
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Tabela  3.13   Videogramas  Registados  por  Classificação  Cassete/VHS;;  Playstation  Portable;;  DVD/
Vídeo, 2005

 1º  Trimestre 2º  Trimestre 3º  Trimestre 4º  Trimestre Totais

M/18-P1 139 157 161 155 612
M/18-P2 2 0 0 0 2
M/18 13 27 11 12 63
M/16 92 114 74 94 374
M/12 316 398 337 375 1.426
M/6 326 396 269 402 1.393
M/4 303 291 258 326 1.178
M/18-Q 3 3 0 1 7
M/16-Q 13 18 4 8 43
M/12-Q 35 54 44 27 160
M/6-Q 72 38 69 61 240
M/4-Q 52 146 77 68 343
TOTAIS 1.366 1.642 1.304 1.529 5.841
      
Registos  Enviados  à  CCE 872 954 840 1.017 3.683
Registos  já  Classificados 494 688 464 512 2.158

Obs.:  Material  disponibilizado  ao  público,  no  período  em  apreço.  Assim,  não  há  coincidência  entre  este  mapa  e  os  mapas  de  visionamentos  efectuados  pela  CCE,  atendendo  à  
existência  de  material  não  inédito  com  classificação  previamente  atribuída.  Na  classificação  etária  não  estão  incluídos  os  vídeos  com  atributo  de  qualidade,  nem  de  pornografia.  Não  
estão  incluídos  os  videogramas  nas  modalidades  de  videojogos  e  karaokes,  nem  os  constituintes  de  Packs.
Nomenclatura:  
P1  –  Pornográfico  1º  escalão  (hard-core)
P2  –  Pornográfico  2º  escalão  (soft-core)
Q  –  Qualidade.

Fonte:  IGAC

Tabela  3.14     Videogramas  Registados  por  Classificação,  2005

 Packs  Videogramas

M/4 9
M/4-Q 2
M/6 53
M/6-Q 2
M/12 162
M/12-Q 12
M/16 31
M/18 1
Fonte:  IGAC



87

3. Video

Tabela  3.15   Classificação  de  Videogramas*  (Cassete/VHS;;  Playstation  Portable;;  DVD/Vídeo),  2005

Classificação  
Etária

 1º  Trimestre 2º  Trimestre 3º  Trimestre 4º  Trimestre Totais

M4 230 205 207 263 905
M6 220 270 219 313 1.022
M  12 179 251 272 244 946
M  16 39 43 57 75 214
M  18 4 7 4 5 20
Total 672 776 759 900 3.107

*  Visionamentos  efectuados  pela  Comissão  de  Classificação  de  Espectáculos  Videogramas.
Este  quadro  inclui  o  nº  global  de  videogramas  visionados  pela  CCE  com  excepção  das  modalidades  de  Videojogos  e  Karaokes.
Os  Karaokes  são  classificados  administrativamente  (sempre  para  M12).

Fonte:  IGAC

Tabela  3.16   Sub-grupos  da  classificação  etária,  2005

  1º  Trimestre 2º  Trimestre 3º  Trimestre 4º  Trimestre Totais

Qualidade

M4 49 122 82 70 323
M6 68 35 63 54 220
M  12 9 12 20 16 57
M  16 3 2 0 1 6
M  18 0 0 0 0 0

 Total 129 171 165 141 606
Fonte:  IGAC,  Relatório  de  Actividades  2005

Tabela  3.17   Sub-grupos  da  classificação  etária,  2005

  1º  Trimestre 2º  Trimestre 3º  Trimestre 4º  Trimestre Totais

Pornografia
M  18  -  P1 97 107 108 125 437
M  18  -  P2 0 0 0 0 0

 Total 97 107 108 125 437
Fonte:  IGAC,  Relatório  de  Actividades  2005
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Este capítulo pretende disponibilizar ao 
leitor uma leitura rápida sobre o actual 
panorama do sector do áudio em Portu-
gal. Os dados utilizados foram fornecidos 
pela  Associação  Fonográfica  Portuguesa  
(AFP) e pela Inspecção Geral das Activi-
dades Culturais (IGAC) e remontam ao 
período de 2005 e o 1º semestre de 2006. 
Note-se desde já que a análise de tipo 
comparativo e evolutivo destes dois perí-
odos não é linear. Em comparação estão 
dois períodos com amplitudes temporais 
diferentes,   sendo   importante   afirmar   que  
o mercado não se comporta sempre de 
forma   igual,   estando  sujeito  a   flutuações  
sazonais. Não obstante, podemos retirar 
algumas  conclusões  e  observar  algumas  
tendências.
Em primeiro lugar, os dados parecem de-
notar um relativo afrouxamento das ven-
das de produtos de áudio gravado nos su-
portes tradicionais. Com efeito, segundo 
a AFP, passou-se da venda de 9.068.062 
unidades em 2005, gerando uma factu-
ração   total   de   56.162.358,12   €,   para   as  
3.698.046  unidades  e  22.159.046,02  €,  na  
primeira metade de 2006. Figura A.4.1.
Mas para além deste primeiro dado que 
compara a evolução global do sector em 
termos de vendas, interessa compreen-
der como se desdobrou o consumo mu-
sical em 2005 e no 1º semestre de 2006? 
Quais os segmentos de consumo com 
maior vitalidade?
No 1º semestre de 2006 a maior tran-
che de consumo passou pela produção 
de âmbito internacional, valor que repre-
sentou uma porção de 47,1% do total e 
gerou   10.426.497,15   €   de   facturação.  O  
repertório nacional alcançou 27,4%, re-
colhendo  6.062.746,52  €  e  foi  seguido  de  
perto pelo mercado das colectâneas com 
21,3% perfazendo um total de receitas 
de   4.726.811,41   €.   O   reportório   clássico  
registou o valor mais baixo, alcançando 
4,3% do total das preferências e gerando 
942.990,94  €.
Em 2005 a ordenação foi ligeiramente di-
ferente. O reportório internacional estava 
ainda na dianteira mas o mercado das 

Figura A.4.1 - Mercado de Áudio. Venda de Unidades

Fonte. AFP. Elaboração própria
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compilações   encontrava-se   à   frente   da  
produção nacional – 28,4% contra 22,2% 
(26.516.802,47  €  sobre  15.947.310,36  €),  
respectivamente. O reportório nacional 
atingiu uma facturação de 12.494.952,39 
€,  representando  22,25%  do  total  do  mer-
cado de áudio. O reportório clássico apre-
sentou um valor relativo inferior a 2005, 
com  2,1%  e  1.203.292,90  €.
Passemos   a   uma   análise   mais   fina  
desdobrando o consumo pelos diversos 
suportes auditados pela AFP. No período 
em análise a quebra na venda de singles é 

acentuada. Se em 2005 o total de vendas 
ascendeu   às   176.367   unidades,   no   1º  
semestre de 2006 baixou drasticamente 
para as 13.611 unidades – quase 13 
vezes menos. Figura A.4.2.
Denota-se ainda uma ligeira descida no 
número de álbuns vendidos. Se em 2005 
foram vendidos 8.891.695 álbuns no 1º 
semestre   de   2006  esse   número   ficou-se  
pelas 3.684.435 unidades. Figura A.4.3.
Uma   análise  mais   fina   denota   variações  
consoante o suporte dos álbuns. Apesar 
de se manter no top das preferências, o 

Tabela A.4.1

Facturação total áudio 1º semestre de 2006 % 2005 %

Rep. Internacional 10.426.497,15  € 47,1% 26.516.802,47  € 47,2%
Rep. Clássico 942.990,94  € 4,3% 1.203.292,90  € 2,1%
R. Nacional 6.062.746,52  € 27,4% 12.494.952,39  € 22,2%
Compilações   4.726.811,41  € 21,3% 15.947.310,36  € 28,4%
Total 22.159.046,02  € 100,0% 56.162.358,12  € 100,0%

Fonte: AFP. Elaboração própria.
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consumo de álbuns musicais em formato 
Compact Disc (CD) parece estar a decres-
cer. Se em 2005 o total de álbuns neste 
suporte  ascendia  às  7.402.063  unidades,  
no 1º semestre de 2006 somou menos de 
metade desse valor, ou sejam 3.358.777 
unidades. Figura A.4.4.
A tendência de descida surge ainda mais 
acentuada noutro tipo de suportes, a co-
meçar pela cassete musical (MC ou K7). 
Este   formato  assistiu  à  quebra  das  suas  
vendas, entre 2005 e o 1º semestre de 
2006, de 625.864 cassetes para 185.245. 
O  suporte  audiófilo  de  Super  Áudio  Com-
pact Disc (SA-CD) viu a sua, já residual, 
expressão decrescer de 8.630 unidades 
de 2005 para as 1.333 unidades vendidas 
até  à  primeira  metade  de  2006.  A  mesma  
tendência é observável no mesmo perío-
do no suporte DVD-Áudio que decresce 
de 335 para as 67 unidades.
Facto a assinalar, e que contraria este 
comportamento decrescente, é o ressurgi-
mento do sector do vinil. Segundo os da-
dos da APF durante o ano de 2005 foram 
vendidas 102 peças de vinil. Ora esse nú-
mero é ultrapassado logo na primeira me-
tade de 2006 alcançando as 149 unida-
des. Não obstante, estes valores parecem 
demasiado baixos para serem verosímeis 
para a realidade portuguesa.
Passando para a análise do preço médio1 
dos produtos áudio, pode observar-se que 
o baixou de 2005 para o 1º semestre de 
2006,  de  6,19  €  para  5,99  €.
Uma leitura global dos dados relativos 
às   quotas   de   áudio   de   2005   demonstra  
que  a  Emi-Valentim  de  Carvalho  esteve  à  
frente das vendas, arrecadando 20,71% 
de quota de mercado. Em segundo lugar 
a Universal obteve 17,62%, seguida da 
Farol com 14,28% e a Sony Bmg deten-
tora de 13,83%. Com quotas de mercado 
abaixo dos 10% surgem, por ordem de-
crecrente, a Warner Music (8,49%), Vidis-
co (8,28%), Som Livre (7,49%), Espacial 
(4,32%), Ovação (1,26%), Edlp (1,17%), 
Vc  (0,91%)  e,  por  fim,  a  Musica  Alternativa  
(0,20%). Figura A.4.5.
Uma abordagem mais pormenorizada 
demonstra que algumas editoras detêm 
maior penetração em certos nichos de 
mercado. O reportório internacional é 
dominado pela Sony Bmg (26,93% do to-
tal de áudio). Em segundo lugar surge a 
editora Universal (22,06%), em terceiro a 
EMI-VC com 18,13% e a Warner Music, 
fica  em  quarto  lugar  com  17,76%.  A  dife-
rença  para  o  quinto  lugar  é  significativa,  a  
editora portuguesa Farol arrecada 5,94% 
de share. As restantes editoras atingem 
pesos relativos pouco expressivos. Figura 
A.4.6.
A mediação da música portuguesa apre-
senta   distribuições   de   mercado   diferen-
tes.  A  Emi-Vc  esteve  à  frente  do  reportório  
nacional em 2005 com 36,38%. A Farol 
alcançou (15,74%), a Espacial 15,34%, 
a Universal 9,31%, a Vidisco 8,86% e a 

1   56.162.358,12   €   /   9.068.062   =   6,19   €   para   2005   e  
22.159.046,02  €  /  3.698.046  =  5,99  €  para  o  1º  semestre  
de 2006

Figura A.4.2 - Total de Singles

Fonte. AFP. Elaboração própria

Figura A.4.3 - Total de Álbuns 

Fonte. AFP. Elaboração própria

Figura A.4.4 - Álbuns por principais suportes (MC e CD)

Fonte. AFP. Elaboração própria
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Emi - Vc Universal Farol Sony Bmg Warner Music
Vidisco Som Livre Espacial Zona Música Ovação
Edlp Vc Musica Altern.

Zona Música 5,18%. Com valores pou-
co expressivos a VC 4,08%, Som Livre 
2,78%, Ovação 1,52% Musica Alternativa 
0,66%, Edlp 0,21%. Figura A.4.7.
Já o reportório clássico foi claramente do-
minado, em 2005, pela editora Universal, 
alcançando a maioria dos consumido-
res 63,57%. Esta hegemonia fez baixar 
o peso relativo das restantes editoras, a 
Emi-Vc   ficou-se   pelos   19,73%,   a   Sony  
Bmg 12,23%, a Warner Music 3,57% e a 
Edlp com apenas 0,89%. Figura A.4.8.
Por   fim,   o  mercado   das   compilações   foi  
dominado pela portuguesa Farol (do gru-
po Media Capital), com  28,07% de quota 
de mercado. Seguiu-se a editora Som Li-
vre com 19,33%, a Vidisco com 16,17%, 
a Universal com 13,28% e a Emi-Vc com 
12,80%. Com quotas de mercado pou-
co   significativas   a  Espacial   3,12%,  Sony  
Bmg 3,03%, Ovação 2,57%, Zona Músi-
ca 0,76%, Edlp 0,57% Musica Alternati-
va 0,17% e Warner Music 0,14%. Figura 
A.4.9.
Passemos  agora  à  análise  de  alguns  dos  
dados disponibilizados pela IGAC. Em 
2005 esta instituição do Ministério da Cul-
tura   deparou-se   com   168   infracções   no  
sector  da  actividade  fonográfica.  Note-se  
que este sector ocupa peso substancial 
no   bolo   total   das   infracções   detectadas,  
representando quase um terço do total, 
27,8%.  Nestas  acções  foram  apreendidos  
52.684 exemplares de cassetes áudio, 
CD’s, CD-R’s com obras musicais.
A IGAC procedeu ainda ao levantamento 
de autorização e autenticação de 795 fo-
nogramas, 297 dos quais em 1ª edição e 
498  em  edições  seguintes.
Resumindo, os dados disponíveis rela-
tivos ao mercado do áudio indiciam que 
a procura dos suportes tradicionais se 
encontra em relativa retracção. Esta que-
bra dá-se sobretudo no formato de single 
e no segmento da cassete musical, em 
crescente desuso. Apesar de o suporte 
de Compact Disc (CD) acompanhar esta 
tendência de descida, continua a ocupar 
um lugar de destaque hegemónico no in-
terior das categorias apontadas pela AFP. 
Por seu turno surgem alguns indícios de 
ressurgimento do suporte de vinil, mas 
que necessitam de comprovação com a 
análise de tendências evolutivas nos pró-
ximos anos. Denotam-se ainda lacunas e 
insuficiências  no  tipo  de  dados  levantados  
no  terreno  pelas  instituições  que  tutelam  o  
sector do aúdio, aspecto que poderia ser 
alvo de uma relativa melhoria. Ficam por 
conhecer os dados relativos aos downloads 
de  música,  legais  e  ilegais,  dificilmente  cri-
vados e parametrizados pelas estatísticas 
oficiais.  Tendo  em  conta  que  o  sector  da  
música  em  formato  de  ficheiro  digital  legal  
e ilegal se encontra em franca expansão, 
estes números deverão representar cer-
tamente  parte  significativa  dos  consumos  
musicais contemporâneos – práticas so-
bretudo  mais   preconizadas   por   um  perfil  
mais jovem e urbano. Acrescente-se que 
a pirataria tradicional de produtos de áu-
dio representa importante parcela das ir-
regularidades detectadas pela IGAC. 
Passando para a caracterização possível 

Figura A.4.5 - Facturação Total Áudio, 2005

Fonte. AFP. Elaboração própria

Figura A.4.6 - Facturação Rep. Internacional 2005

Fonte. AFP. Elaboração própria

Figura A.4.7 - Facturação Rep.Nacional 2005

Fonte. AFP. Elaboração própria
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do consumo, o exercício de retraçamento 
das   origens   das   obras   permitiu   verificar  
que a maior parte da procura musical se 
concentra sobretudo na produção interna-
cional, e só depois no plano das colectâ-
neas e na música de base nacional.
No plano das editoras, vimos que a dife-
rentes segmentos de mercado correspon-
dem  diferentes  configurações  hierárquicas  
de quotas de mercado. Assim, as majors 
dominam sobretudo a produção interna-
cional, casos da Universal e Sony Bmg, 
lado a lado, com a Emi-VC. Não obstan-
te, o segmento de reportório nacional de-
monstra   especificidades   próprias,   sendo  
encabeçado pela Emi-Vc, e por editoras 
de raiz nacional como a Farol, a Espacial 
e a esfera das colectâneas é dominada 
pela portuguesa Farol e pela Som Livre2.

2 Atente-se ao recente acordo entre a editora Valentim 
de Carvalho e a Som Livre (recentemente adquirida pela 
SIC do grupo Impresa). A última será agora representan-
te do catálogo da Valentim de Carvalho.

Figura A.4.8 - Facturação Rep. Clássico 2005

Fonte. AFP. Elaboração própria

Figura  A.4.9  -  Facturação  Compilações  2005

Fonte. AFP. Elaboração própria
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Tabela  4.1   Resumo  do  levantamento  do  mercado  áudio.  Receitas  de  venda  da  industria  fonográfica,  
1º semestre de 2006 e 2005

1º semestre 2006
Resumo Do Mercado Total  Unidades Facturação
   
Mercado De Áudio         3.698.046                     22.159.046,02  €
   
Total De Singles               13.611                                     19.275,95  €  
   
Total De Álbuns         3.684.435                     22.139.770,07  €
Vinil                    149                                                      653,22  €  
MC            185.245                                      210.090,28  €  
CD                 3.358.777                                 21.611.731,88  €
Minidisc                                               -                                                                                   -      €  
DVD  -  Áudio                                             67                                                             191,60  €  
SACD                                 1.333                                                 14.543,92  €  
Outros                                               -                                                                                   -      €  
   
   
Total Vendas Especiais                                 138.864                                     302.559,18  €  
   
Outros Dados Do Mercado   
Total De Vídeos/VHS Musicais 431 2.159,40
DVD Musicais 449.718 3.085.600,92

Fonte:  Associação  Fonográfica  Portuguesa.  AFP

2005
Resumo Do Mercado Total  Unidades Facturação
   
Mercado De Áudio           9.068.062                          56.162.358,12  €  

Total De Singles              176.367                                    150.389,58  €  
   
Total De Álbuns           8.891.695                          56.011.968,54  €  
Vinil                      102                                                  821,45  €  
MC              625.864                                    721.995,04  €  
CD                     7.402.063                                 54.287.892,14  €  
Minidisc -                                                  1             -                                              11,84  €  
DVD  -  Áudio -                                          335             -                                    5.353,97  €  
SACD                                     8.630                                               92.849,61  €  
Outros -                                                  4             -                                              23,44  €  
   
Do Mercado Áudio   
Total Vendas Especiais                           855.376                                           913.799,55  €  
   
Outros Dados Do Mercado   
Total De Vídeos/VHS Musicais 9.112 45.040,02
DVD’s Musicais 790.240 7.378.543,01

Fonte:  AFP
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Tabela  4.2   Mercado  de  áudio  discriminado  por  tipo  de  suporte,  1º  semestre  de  2006  e  2005  

1º semestre de 2006
Mercado De Áudio - Discriminado  Unidades Facturação

 
Total De Singles             13.611                          19.275,95  €  
Vinil                                           -                                                                   -      €  
MC                                           -                                                                   -      €  
CD:             13.611                          19.275,95  €  
       2 faixas                         12.827                                 15.297,09  €  
       Maxi ( + 2 faixas )                                     784                                       3.978,85  €  
Minidisc                                           -                                                                   -      €  
DVD  -  Áudio                                           -                                                                   -      €  
SACD                                           -                                                                   -      €  
Outros  (  CD  Maxi  Vendas  Especiais  )                                           -                                                                   -      €  
Total De Álbuns       3.684.435          22.139.770,07  €  
   
Total Revenda       3.511.504          21.653.161,09  €  
Vinil                   149                                      653,22  €  
MC:           185.245                      210.160,21  €  
              Full             12.599                          15.204,76  €  
       Mid                                           -                                                                   -      €  
       Bud                     172.646                             194.955,45  €  
CD:       3.324.710          21.427.612,15  €  
              Full             2.249.762                 16.901.458,89  €  
       Mid           549.095                2.891.378,14  €  
       Bud                     525.853                       1.634.775,12  €  
Minidisc                                           -                                                                   -      €  
DVD  -  Áudio                                         67                                             191,60  €  
SACD                             1.333                                 14.543,92  €  
Outros                                           -                                                                   -      €  
Clubes De Disco             34.016                      183.491,80  €  
Vinil                                           -                                                                   -      €  
MC:                                           -                                                                   -      €  
CD:                         34.016                             183.491,80  €  
Minidisc                                           -                                                                   -      €  
DVD  -  Áudio                                           -                                                                   -      €  
SACD                                           -                                                                   -      €  
Outros                                           -                                                                   -      €  
Direct Mail                     51                                      558,00  €  
Vinil                                           -                                                                   -      €  
MC:                                           -                                                                   -      €  
CD:                     51                                      558,00  €  
Minidisc                                           -                                                                   -      €  
DVD  -  Áudio                                           -                                                                   -      €  
SACD                                           -                                                                   -      €  
Outros                                           -                                                                   -      €  
Vendas Especiais           138.864                      302.559,18  €  
Vinil                                           -                                                                   -      €  
MC:                                           -                                                                   -      €  
CD:                     138.864                             302.559,18  €  
Minidisc                                           -                                                                   -      €  
DVD  -  Áudio                                           -                                                                   -      €  
SACD                                           -                                                                   -      €  
Outros                                           -                                                                   -      €  
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2005
Mercado De Áudio - Discriminado  Unidades Facturação
   
Total De Singles              176.367                                    150.389,58  €  
Vinil                                                   -                                                                             -      €  
MC                                     3.737                                                   4.931,51  €  
CD:                 72.630                                        85.458,07  €  
       2 faixas                 51.692                                        26.363,67  €  
       Maxi ( + 2 faixas )                                 20.938                                               59.094,40  €  
Minidisc                                                   -                                                                             -      €
DVD  -  Áudio                                                   -                                                                             -      €
SACD                                                   -                                                                             -      €
Outros  (  CD  Maxi  Vendas  Especiais  )              100.000                                        60.000,00  €  
Total De Álbuns           8.891.695                          56.011.968,54  €  
   
Total Revenda           7.983.672                          54.805.589,02  €  
Vinil                      102                                                  821,46  €  
MC:              625.864                                    721.995,04  €  
              Full                           8                                                      88,12  €  
       Mid                                                 38                                                         170,85  €  
       Bud              625.818                                    721.736,07  €  
CD:           7.349.416                          53.995.312,16  €  
              Full                     5.454.193                                 46.207.731,63  €  
       Mid                           879.584                                     4.952.121,38  €  
       Bud                     1.015.639                                     2.835.459,15  €  
Minidisc -                                                  1             -                                              11,84  €  
DVD  -  Áudio -                                          335             -                                    5.353,97  €  
SACD                                     8.630                                               92.849,61  €  
Outros -                                                  4             -                                              23,44  €  
Clubes De Disco                 52.647                                    292.579,97  €  
Vinil                                                   -                 -    €
MC:                                                   -                                                                               -    €
CD:                                 52.647                                           292.579,97  €  
Minidisc                                                   -                 -    €
DVD  -  Áudio                                                   -                 -    €
SACD                                                   -                 -    €
Outros                                                   -                 -    €
Direct Mail                          -        
Vinil                                                   -                 -    €
MC:                                                   -                 -    €
CD:                                                   -                 -    €
Minidisc                                                   -                 -    €
DVD  -  Áudio                                                   -                 -    €
SACD                                                   -                 -    €
Outros                                                   -                 -    €
Vendas Especiais              855.376                                    913.799,55  €  
Vinil                                                   -                 -    €
MC:                                                   -                 -    €
CD:                           855.376                                           913.799,55  €  
Minidisc                                                   -                 -    €
DVD  -  Áudio                                                   -                 -    €
SACD                                                   -                 -    €
Outros                                                   -                 -    €
Fonte:  AFP
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Tabela  4.3   Origem  do  repertório,  1º  semestre  de  2006  e  2005

1º semestre de 2006
Mercado Áudio - Origem Do Repertório  Unidades  Facturação 

Total De Singles               13.611                                      19.275,95  €  
Doméstico                             12.057                                             12.927,33  €  
Internacional  (Inclui  Regional)                 1.554                                          6.348,62  €  
Regional  (Só  Espanha  e  A.  Latina  )                                       230                                                       839,54  €  
   
Total De Álbuns         3.684.435                        22.139.770,07  €  
   
Intérprete  Único                 2.562.335                               16.469.967,72  €  
Doméstico                 1.137.916                                   6.049.819,19  €  
Internacional  (Inclui  Regional)         1.424.418                        10.420.148,54  €  
Regional  (Só  Espanha  e  A.  Latina  )                       230.152                                   1.714.800,19  €  
   
Vários Artistas            947.524                            4.726.811,41  €  
   
Clássico            174.576                                  942.990,94  €  
   
Mercado Áudio -  Repertório  Unidades  Facturação 
   
Doméstico  -  Singles                             12.057                                             12.927,33  €  
Doméstico  -  Álbuns                 1.137.916                                   6.049.819,19  €  
   
Total Doméstico         1.149.973                            6.062.746,52  €  
   
Internacional    -  Singles  (Inc.  Regional)                 1.554                                          6.348,62  €  
Internacional    -  Álbuns    (Inc.  Regional)         1.424.418                        10.420.148,54  €  
   
Total Internacional (Inclui Regional )         1.425.972                        10.426.497,15  €  
   
Regional  -  Singles  (Só  Espanha  e  A.  Latina  )                           230                                                       839,54  €  
Regional  -  Álbuns  (Só  Espanha  e  A.  Latina  )               230.152                                   1.714.800,19  €  
   
Total Regional ( Inc. No Internacional )        230.382                            1.715.639,73  €  
   
Vários Artistas        947.524                            4.726.811,41  €  
   
Clássico        174.576                                  942.990,94  €  
   
Total Mercado De Áudio     3.698.046                        22.159.046,02  €  

Fonte:  AFP
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2005 
Mercado Áudio - Origem Do Repertório  Unidades  Facturação 
   
Total De Singles              176.367                                  150.389,58  €  
Doméstico                           163.211                                         112.918,61  €  
Internacional  (Inclui  Regional)                                 13.156                                             37.470,97  €  
Regional  (Só  Espanha  e  A.  Latina  )                      106      -                                  4.047,20  €  
   
Total De Álbuns           8.891.695                        56.011.968,54  €  
   
Intérprete  Único           5.554.904                        38.861.365,28  €  
Doméstico                     2.316.012                               12.382.033,78  €  
Internacional  (Inclui  Regional)                     3.238.892                               26.479.331,50  €  
Regional  (Só  Espanha  e  A.  Latina  )              584.154                            5.012.164,76  €  
   
Vários Artistas           3.171.265                        15.947.310,36  €  
   
Clássico              165.526                            1.203.292,90  €  
   
Mercado Áudio -  Repertório  Unidades  Facturação 
   
Doméstico  -  Singles                           163.211                                         112.918,61  €  
Doméstico  -  Álbuns                     2.316.012                               12.382.033,78  €  
   
Total Doméstico           2.479.223                        12.494.952,39  €  
   
Internacional    -  Singles  (Inc.  Regional)                                 13.156                                             37.470,97  €  
Internacional    -  Álbuns    (Inc.  Regional)                     3.238.892                               26.479.331,50  €  
   
Total Internacional (Inclui Regional )           3.252.048                        26.516.802,47  €  
   
Regional  -  Singles  (Só  Espanha  E  A.  Latina  )               106      -                                  4.047,20  €  
Regional  -  Álbuns  (Só  Espanha  e  A.  Latina  )         584.154                            5.012.164,76  €  
   
Total Regional ( Inc. No Internacional )         584.260                            5.008.117,56  €  
   
Vários Artistas      3.171.265                        15.947.310,36  €  
   
Clássico         165.526                            1.203.292,90  €  
   
Total Mercado De Áudio      9.068.062                        56.162.358,12  €  

Fonte:  AFP
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Tabela  4.4   Comparativo,  2005  e  1º  semestre  de  2006,  2004  e  2005

2005-1º semestre 2006

Suporte 2005 1º sem. de 2006 Variação: 
20005/1º sem. de 2006

    
Singles 22.204 13.611 -38,70%
    
Lp’s 45 149 231,11%
    
Cassetes  Full+Mid 6 12.599 209883%
Cassetes Budget 391.553 172.646 -55,91%
Cassetes  Full+Mid+Budget 391.559 185.245 -52,69%
    
Cd’s  Full+Mid 2.799.837 2.798.857 -0,04%
Cd’s Budget 519.101 525.853 1,30%
Cd’s  Full+Mid+Budget 3.318.938 3.324.710 0,17%
    
Dvd  -  Áudio -366 67 118,31%
Sacd 6.505 1.333 -79,51%
    
Total  Áudio 3.738.885 3.525.115 -5,72%
    
Vídeos Musicais 2.953 431 -85,40%
    
Dvd 269.634 449.718 66,79%
    
Total Áudiovisual 272.587 450.149 65,14%
    

Quadro Comparativo Clubes De Disco
    
Cd 20.324 34.016 67,37%
    

Quadro Comparativo Vendas Especiais (Unidades Premiums)
    
Cd 277.771 138.864 -50,01%
    

1º Semestre 2006:Variação Da Facturação Áudio (Sem Digital)

 2005 1º sem. de 2006 Variação: 
20005/1º sem. de 2006

Facturação 24.691.645,23  € 22.159.046,02  € -10,26%
    
    

1º Semestre 2006:Variação Da Facturação Áudio + Áudiovisual (Sem Digital)

 2005 1º sem. de 2006 Variação: 20005/1º 
sem. de 2006

Facturação 27.292.214,00  € 25.246.806,33  € -7,49%

Fonte:  AFP
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2004-2005

Suporte 2004 2005 Var. 04/05

    
Singles 1.688.548 176.367 -89,56%
    
Lp’s 148 102 -31,08%
    
Cassetes  Full+Mid 1.167 46 -96,06%
Cassetes Budget 996.232 625.818 -37,18%
Cassetes  Full+Mid+Budget 997.399 625.864 -37,25%
    
Cd’s  Full+Mid 6.198.785 6.333.777 2,18%
Cd’s Budget 1.499.610 1.015.639 -32,27%
Cd’s  Full+Mid+Budget 7.698.395 7.349.416 -4,53%
    
Dvd  -  Áudio 1.561 -335 -121,46%
Sacd 9.224 8.630 -6,44%
    
Total    Áudio 10.395.275 8.160.044 -21,50%
    
Videos Musicais 15.769 9.112 -42,22%
    
Dvd 753.023 790.240 4,94%
    
Total  Áudiovisual 768.792 799.352 3,98%
    

Quadro Comparativo Clubes De Disco
    
Cd 47.299 52.647 11,31%
    

Quadro Comparativo Vendas Especiais (Unidades Premiums)
    
Cd 1.048.256 855.376 -18,40%
    

2005:Variação Da Facturação (Sem Áudiovisual)
 2004 2005  
Facturação 60.992.971,41  € 56.162.358,12  € -7,92%
    

2005:Variação Da Facturação (Incluindo Áudiovisual)
 2004 2005  
Facturação 69.369.946,18  € 63.585.941,15  € -8,34%

Fonte:  AFP
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Tabela 4.5 Quotas de áudio 2005

Editora Fact. Total 
Áudio

Rep. 
Internac.

Rep. 
Regional

Rep. 
Clássico Rep. Nacional Compilações

       
Edlp 1,17% 1,99% 0 0,89% 0,21% 0,57%
       
Emi  -  Vc 20,71% 18,13% 14,03% 19,73% 36,38% 12,80%
       
Farol 14,28% 5,94% 1,88% 0,00% 15,74% 28,07%
       
Som  Livre 7,49% 2,94% 13,48% 0 2,78% 19,33%
       
Musica  Altern. 0,20% 0,01% 0 0 0,66% 0,17%
       
Ovação 1,26% 0,40% 1,53% 0 1,52% 2,57%
       
Universal 17,62% 22,06% 19,78% 63,57% 9,31% 13,28%
       
Sony Bmg 13,83% 26,93% 41,69% 12,23% -0,03% 3,03%
       
Vc 0,91% 0 0 0 4,08% 0,00%
       
Vidisco 8,28% 3,64% 2,86% 0 8,86% 16,17%
       
Warner Music 8,49% 17,76% 4,76% 3,57% -0,05% 0,137%
       
Espacial 4,32% 0,04% 0 0 15,34% 3,12%
       
Zona Música 1,44% 0,15% 0 0 5,18% 0,76%
       
Soma 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fonte:  AFP

Figura 4.1 - Facturação Total Áudio 2005

Fonte:  AFP.  Elaboração  própria

Facturação  Total  Áudio,  2005

Emi  -  Vc Universal Farol Sony Bmg Warner Music
Vidisco Som  Livre Espacial Zona Música Ovação
Edlp Vc Musica  Altern.

Facturação  Total  Áudio,  2005
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Figura 4.2 - Facturação Rep. Internacional 2005

Fonte:  AFP.  Elaboração  própria

Figura 4.3 - Facturação Rep. Clássico 2005

Fonte:  AFP.  Elaboração  própria

Figura 4.4 - Facturação Rep. Nacional 2005

Fonte:  AFP.  Elaboração  própria

Edlp
Emi  -  Vc
Farol
Som  Livre
Musica  Altern.
Ovação
Universal
Sony Bmg
Vc
Vidisco
Warner Music
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Zona Música

Edlp
Emi  -  Vc
Farol
Som  Livre
Musica  Altern.
Ovação
Universal
Sony Bmg
Vc
Vidisco
Warner Music
Espacial
Zona Música

Facturação  Rep.  Nacional  2005 Edlp

Emi  -  Vc

Farol

Som  Livre

Musica  Altern.

Ovação

Universal

Sony Bmg

Vc

Vidisco

Warner Music

Espacial

Zona Música
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Tabela  4.6   Variação  de  preços  médios  2005  e  1º  semestre  2006,  2004  e  20005  AFP

2005 – 1º semestre de 2006

1º Semestre 2006: Variação Preços Médios

    
Suporte 2005 2006 Variação 05/06
    
Mc Single 1,00  €                                 -      €   x
Cd’s  2  Faixas   2,17  € 1,19  € -45,04%
Cd’s Maxi Single 2,93  € 5,08  € 73,21%
Lps 5,71  € 4,38  € -23,22%
    
Cassetes  Full 13,25  € 1,21  € -90,89%
Cassetes Mid                                 -      €                                   -      €   x
Cassetes Budget 1,14  € 1,13  € -0,95%
    
Cd’s  Full 8,32  € 7,51  € -9,70%
Cd’s Mid 5,68  € 5,27  € -7,29%
Cd’s Budget 2,94  € 3,11  € 5,74%
    
Dvd  -  Áudio 15,08  € 2,86  € -81,04%
Sacd 10,80  € 10,91  € 1,02%
Videos Musicais 6,86  € 5,01  € -26,96%
Dvd 9,57  € 6,86  € -28,31%
    

Quadro Comparativo Clubes De Disco (Variação Dos Preços Médios)
    
Cd 5,72  € 5,39  € -5,69%
    

Quadro Comparativo Vendas Especiais (Variação Dos Preços Médios)
    
Cd 1,57  € 2,18  € 38,78%

Fonte:  AFP
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2004 – 2005

2005: Variação Preços Médios

    
Suporte 2004 2005 Variação 04/05
    
Mc Single 1,40  € 1,32  € -5,95%
Cd’s  2  Faixas   0,38  € 0,51  € 35,91%
Cd’s Maxi Single 0,57  € 2,82  € 398,85%
Lps 6,07  € 8,05  € 32,70%
    
Cassetes  Full 4,81  € 11,02  € 129,01%
Cassetes Mid 2,01  € 4,50  € 123,96%
Cassetes Budget 1,13  € 1,15  € 2,00%
    
Cd’s  Full 9,02  € 8,47  € -6,11%
Cd’s Mid 6,09  € 5,63  € -7,55%
Cd’s Budget 2,18  € 2,79  € 28,24%
    
Dvd  -  Áudio 14,54  € 15,98  € 9,94%
Sacd 12,55  € 10,76  € -14,26%
Videos Musicais 7,03  € 4,94  € -29,66%
Dvd 10,98  € 9,34  € -14,94%
    

Quadro Comparativo Clubes De Disco (Variação Dos Preços Médios)
    
Cd 6,52  € 5,56  € -14,75%
    

Quadro Comparativo Vendas Especiais (Variação Dos Preços Médios)
    
Cd 1,73  € 1,07  € -38,38%

Fonte:  AFP

Tabela  4.7   Facturação  total  áudio*  e  desdobramento  por  reportório,  1º  semestre  2006  e  2005.

Facturação Total Áudio
2005 1º Semestre 2006

  56.162.358,12  €   22.159.046,02  €

Fonte:  AFP

Desdobramento da facturação do 1º semestre 2006

Rep.  Internacional                                   10.426.497,15  €   47,05%
Rep. Regional                                          1.715.639,73  €   7,74%  **
Rep. Clássico                                                942.990,94  €   4,26%
R. Nacional                                               6.062.746,52  €   27,36%
Compilações                                            4.726.811,41  €   21,33%

Fonte:  AFP

Desdobramento da facturação de 2005:

Rep.  Pop  Internacional                                     26.516.802,47  €   47,21%
Rep. Regional                                            5.008.117,56  €   8,92%  **
Rep. Clássico                                            1.203.292,90  €   2,14%
R. Nacional                                             12.494.952,39  €   22,25%
Compilações                                          15.947.310,36  €   28,40%

Fonte:  AFP
Notas:
*  Discos  +  Cassetes  +  CD’S  +  MD’S  (Estes  últimos  excluindo  Impostos)
**  Incluído  no  Repertório  Internacional
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Tabela 4.8 Autenticação de Fonogramas IGAC 2005 – Relatório Anual de Actividades

Nº  Exemplares 1º Trimestre 2º Trimestre 3º  Trimestre 4º Trimestre Totais

Exempl.  Importados 3.837 180 736 1.451 6.204
Exempl.  Laycards 190.512 348.828 22.377 89.820 85.293
Exempl.  Dup/Exp 100 3.500 20.010 250 23.860

Total 194.449 352.508 244.516 91.521 882.994

Nº  Autorizações
1ªs.Edições 57 102 80 58 297

Edições  seguintes 125 140 148 85 498
Total 182 242 228 143 795

Fonte:  IGAC.  Relatório  Anual  de  Actividades  2005
Obs:
Realça-se  que  do  número  total  de  exemplares  correspondem  a  música  portuguesa:
1º.  Trimestre  –  156.302
2º.  Trimestre  –  297.570
3º.  Trimestre  –  200.514
4º.  Trimestre  –  75.666
Total  anual:  730.052

Tabela  4.9   Nº  de  infracções  no  sector  da  actividade  fonográfica,  2005

Sector  Actividade Nº  Infracções
%  sobre  
o total de 
infracções

Act.  Fonográfica 168 27,8

Fonte:  IGAC.  Relatório  Anual  de  Actividades  2005

Tabela  4.10     Material  aprendido  em  acções  inspectivas  IGAC,  2005

Material Nº  Exemplares
Cassetes  áudio,  CD  e  CD-R’s  com  obras  musicais 52.684
Fonte:  IGAC.  Relatório  Anual  de  Actividades  2005
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atinge os 18,6%, os jovens dos 18 aos 
24 com o peso relativo de 15,7%, 45 a 44 
anos com 14,7%, mais de 64 anos 12,3% 
e, por último, 15 a 17 anos com 4,8% (Ba-
reme Rádio da Marktest. 2º trimestre de 
2006). Figura A.5.1.
Em termos de diferenciação por classe 
social4 a composição dos ouvintes estru-
tura-se num maior peso da “classe média 
baixa” 32,7%, seguido da “classe média” 
28,1%, “classe baixa” 19,1%, “classe 
média   alta”   registando   14%   e,   por   fim,  
a “classe alta” com apenas 6,2%. Em 
termos   geográficos,   a   região   do   interior  
norte assegura 21,1% do total dos ouvin-
tes, o litoral norte 20,5%, a grande Lisboa 
20,1%,   o   grande  Porto   12%   e   por   fim   o  
Sul 10,4%.
Ainda segundo o mesmo estudo, a rá-
dio RFM mantêm a posição dominante 

4 Variáveis utilizadas na determinação da classe social 
Marktest: Variáveis relativas ao Referencial do Lar: Situ-
ação na Ocupação, Ocupação, Instrução escolar, Sexo, 
Idade. Variáveis relativas ao Lar: Composição do Agre-
gado Familiar, regiões Marktest.

Apresenta-se aqui uma breve leitura do 
panorama do sector da rádio entre 2005 e 
o 1º semestre de 2006. Esta caracteriza-
ção socorreu-se de dados disponibilizados 
pelo serviço Bareme Rádio da Marktest e 
Autoridade Nacional de Comunicações 
(ANACOM).
Será importante equacionar, por um lado 
a importância do sector do rádio no pano-
rama dos media ditos tradicionais, e por 
outro, observar as suas evoluções em 
paralelo com as transformações ocorridas 
nas sociedades contemporâneas cataliza-
das em muito pela inovação dos meios de 
comunicação e informação e seus usos 
sociais.
Os dados do Bareme Rádio da Marktest 
relativos às audiências1 contabilizam cerca 
de 4,9 milhões de residentes os ouvintes2 
de rádio3. Um número que representava 
58,9% do universo em análise em 2005. 
Já para o 1º trimestre de 2006 os dados 
apontam para um 56,9% e no 2º trimestre 
de 2006, 55,6% dos entrevistados.
Qual  o  perfil  dos  ouvintes  de  rádio  em  Por-
tugal? Segundo a Marktest a maioria dos 
ouvintes são homens (54,2%) e a idade 
com maior peso relativo regista-se no es-
calão entre os 25 e 34 anos (23,8%) – se-
guindo-se o escalão dos 35 aos 44 que 

1 Audiência Acumulada de Véspera: Número ou percen-
tagem de indivíduos que escutaram uma estação, no 
período de um dia, independentemente do tempo des-
pendido. Este indicador é calculado sobre a véspera. Na 
perspectiva de planeamento, corresponderá à percenta-
gem de indivíduos cuja probabilidade de contacto com o 
suporte é superior a zero.

2 Universo: Indivíduos com 15 e mais anos, residentes 
em Portugal Continental – 8311409. Audiência acumu-
lada de véspera para o total do universo estudado – 2º 
Trimestre de 2 – Bareme Rádio – Marktest.

3 Rádios que: 1 -  Tenham referências em pelo menos 
quatro das seis regiões MARKTEST, e simultaneamente 
tenham um mínimo de 60 casos na amostra do trimes-
tre. 2 - Façam parte de um grupo que possua estações 
consideradas de cobertura nacional (presente nas 6 
regiões MARKTEST), e tenham um mínimo de 30 re-
ferências no conjunto das  5900 entrevistas realizadas 
no trimestre.

alcançando a maior audiência acumula-
da de véspera. Com um reach semanal 
de 24,6%, uma audiência acumulada de 
véspera de 12,4% e 21% de share de au-
diência apresenta-se como a estação de 
rádio mais ouvida em Portugal. Segue-se 
a Rádio Renascença com 19,1% de reach 
semanal, 9,8% de audiência acumulada 
de véspera e 13,1% de share de audi-
ência. Se tomarmos em conta os dados 
disponíveis mais afastados no tempo po-
demos observar que esta co-liderança se 
manifesta desde o ano de 2000. Segue-se 
a Rádio Comercial, do grupo Media Capi-
tal Rádio, com 17,6% de reach semanal, 
7,8% de audiência acumulada de véspera 
e 13,5% de share de audiência e a An-
tena 1, Grupo RDP, com 9,9% de reach 
semanal, 5% de audiência acumulada de 
véspera e 6,5% de share de audiência. 
Figura A.5.2.
Ventilando estes dados pelos grupos de 
estações vemos que o Grupo Renascen-
ça surge em primeiro plano, alcançando 
36% de share de audiência, com um re-
ach semanal de 43,4% e 23% de audiên-
cia acumulada de véspera. As estações 

Figura A.5.1 - Idade da audiência acumulada de véspera (2º trimestre de 2006)

Fonte: Marktest. Bareme Rádio. Elaboração própria.
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Serviço de Radiodifusão Sonora em FM - Distritos
Cobertura Local - Continente, Açores e Madeira

Distritos 2005
Aveiro 26
Beja 11
Braga 17
Bragança 11
Castelo Branco 11
Coimbra 18
Évora 13
Faro 22
Guarda 10
Leiria 19
Lisboa 30
Portalegre 8
Porto 28
Região Autónoma da Madeira 14
Região Autónoma dos Açores 20
Santarém 22
Setúbal 20
Viana do Castelo 12
Vila Real 12
Viseu 23
Totais 347

Fonte: Anacom

do Grupo Media Capital Rádio registam 
32,2% de reach semanal, 16,3% de au-
diência acumulada de véspera e 25,3% 
de share de audiência. As emissões das 
rádios do Grupo RDP registaram um reach 
semanal de 18,1%, com 9,4% de audi-
ência acumulada de véspera e 12,6% de 
share de audiência. A TSF/Press obteve 
um share de 6%, com 4,7% de audiência 
acumulada de véspera e 10,5% de reach 
semanal.
Analisando as cronotopias quotidianas 
das práticas, poder-se-á apontar para a 
predominância da audição de rádio no au-
tomóvel e nos trânsitos pendulares resi-
dência-emprego – em registo multitasking. 
De acordo com os dados anuais de 2005, 
2,4 milhões5 costumam ouvir rádio no au-
tomóvel, com um peso de 29,4% do uni-
verso segue-se o local de residência, com 
28,4% das preferências e o emprego com 
10,2%. (Fonte: Marktest)
Segundo os mesmos dados, os residen-
tes no distrito do Porto são os que apre-
sentam o valor mais elevado para este 
indicador, 65,3% dos inquiridos costumam 
ouvir rádio (véspera). Por seu turno, no 
distrito de Beja encontramos as taxas de 
audiência acumulada de véspera mais 
baixas, com 42,3%. 
No que toca à produção de rádio, anali-
sando  a  distribuição  geográfica  das  esta-
ções rádios locais por distritos observa-se 
que o Top 3 é ocupado por Lisboa (Fonte: 
Anacom). A capital detém a maior fatia, 
assegurando a presença de 30 rádios, 
de um total de 341, o que corresponde a 
8,6%. O segundo lugar é ocupado pelo 
distrito do Porto com 28 (8,1%), seguin-
do-se Aveiro que contabiliza 26 (7,5%). As 
desigualdades  geográficas  ficam  patentes  
quando se observa que na cauda da ta-
bela estão os distritos do interior Porta-
legre com 8 rádios (2,3%) e Guarda com 
(2,9%). Figura A.5.3.
Resumindo, segundo os dados da 
Marktest, a prática de audição de rádio 
parece dar-se sobretudo entre os mais 
jovens e jovens/adultos e em paralelo com 
outras práticas em registo de multitasking, 
com especial peso nos trânsitos lar/
emprego/lar.
Em termos de escolhas, a Rádio RFM e a 
Rádio Renascença, ambas do grupo Re-
nascença, parecem recolher grande parte 
das preferências dos ouvintes.

5 2 441 mil residentes com 15 e mais anos residentes 
no continente.

Figura A.5.2 - Share de audiência por trimestre

Fonte: Marktest. Bareme Rádio. Elaboração própria.

Figura A.5.3
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Tabela 5.1      Audiência acumulada de véspera por trimestre, 1º trimestre de 2005 a 2º trimestre de 2006

 1º 
Trimestre

2º 
Trimestre

3º 
Trimestre

4º 
Trimestre

1º 
Trimestre

2º 
Trimestre

Estação/Canal 2005
%

2005
%

2005
%

2005
%

2006
%

2006
%

Total Rádio 60,6 59,2 57 59 56,9 55,6
Rfm 13,5 13 13,1 13,5 12,4 12,7
R.Renascença 11,2 10,5 9,4 10,8 9,8 9,6
R.Comercial 7,4 6,8 6,2 6,3 7,8 7,6
Antena 1 5,2 5,2 5,1 4,9 5 4,5
Tsf/Press 5,9 5,8 5 5,7 4,7 4,8
Cidade  Fm 4,9 5,1 5,3 5,5 4,7 5,2
Antena 3 3,8 3,5 3,7 3,4 3,6 3,6
Rc  -  Rádio  Clube 3,1 3,6 3,2 3,1 3,2 2,3
Mega  Fm 1,7 1,6 1,4 1,6 1,4 1,4
Best  Rock  Fm 1,3 1,1 0,9 0,9 0,9 0,7
Antena 2 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6
Outras Estações 12,2 13,1 13 12,7 11,9 11,3
Não  Sabe  Estação/Posto 2,1 1,7 1,7 1,9 1,4 1,3
Base (000) 8311 8311 8311 8311 8311 8311
Fonte:  Marktest.  Bareme  Rádio

UNIVERSO:  Indivíduos  com  15  e  mais  anos,  residentes  em  Portugal  Continental  –    8311409.
NOTA:  Nestes  quadros,  são  apresentados  resultados  para  as  estações  que  reunam  pelo  menos  uma  de  duas  condições:  
1  -  Tenham  referências  em  pelo  menos  quatro  das  seis  regiões  MARKTEST,  e  simultaneamente  tenham  um  mínimo  de  60  casos  na  amostra  do  trimestre.  
2  -  Façam  parte  de  um  grupo  que  possua  estações  consideradas  de  cobertura  nacional  (presente  nas  6  regiões  MARKTEST),  e  tenham  um  mínimo  de  30  referências  na  amostra  do  
trimestre.

Figura 5.1 - Audiência acumulada de véspera

Fonte:  Marktest.  Bareme  Rádio.  Elaboração  própria.
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Tabela 5.2 Share de audiência por trimestre, 1º trimestre de 2005 a 2º trimestre de 2006

 1º 
Trimestre

2º 
Trimestre

3º 
Trimestre

4º 
Trimestre

1º 
Trimestre

2º 
Trimestre

Estação/Canal 2005
%

2005
%

2005
%

2005
%

2006
%

2006
%

Total Rádio 100 100 100 100 100 100
Rfm 21,1 20,4 22 21,1 21 21,7
R.Comercial 10,5 10 8,3 8,9 13,5 12,4
R.Renascença 15 13,8 13,4 15,2 13,1 13,5
Antena 1 6,3 6,3 5,8 5,1 6,5 6,2
Tsf/Press 6,8 7,1 6,2 5,9 6 5,7
Cidade  Fm 6,6 6,4 7,5 6,4 5,8 7,4
Antena 3 4,9 4,6 5,1 5,5 4,9 5,5
Rc  -  Rádio  Clube 4,3 5 4,8 4,7 4,5 3,4
Mega  Fm 2 2,2 1,9 2 1,9 1,6
Best  Rock  Fm 1,5 1,6 0,9 1,3 1 0,9
Antena 2 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8
Outras Estações 17,8 19,8 21 20,7 19,1 19,3
Não  Sabe  Estação/Posto 2,5 2,3 2,2 2,6 2 1,5
Base (000) 8311 8311 8311 8311 8311 8311
Fonte:  Marktest.  Bareme  Rádio

UNIVERSO:  Indivíduos  com  15  e  mais  anos,  residentes  em  Portugal  Continental  –    8311409.
NOTA:  Nestes  quadros,  são  apresentados  resultados  para  as  estações  que  reúnam  pelo  menos  uma  de  duas  condições:  
1  -  Tenham  referências  em  pelo  menos  quatro  das  seis  regiões  MARKTEST,  e  simultaneamente  tenham  um  mínimo  de  60  casos  na  amostra  do  trimestre.  
2  -  Façam  parte  de  um  grupo  que  possua  estações  consideradas  de  cobertura  nacional  (presente  nas  6  regiões  MARKTEST),  e  tenham  um  mínimo  de  30  referências  na  amostra  do  
trimestre.

Figura 5.2 - Audiência acumulada de véspera

Fonte:  Marktest.  Bareme  Rádio.  Elaboração  própria.
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Share de audiência por trimestre
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Figura 5.3 - Share de audiência por trimestre

Fonte:  Marktest.  Bareme  Rádio.  Elaboração  própria.

Tabela  5.3   Perfil   (Sexo,   Idade)   da   Audiência   acumulada   de   véspera   para   o   total   do   universo  
estudado, 2º Trimestre de 2006

 
 
 
 

 Sexo Idade
Total

 
%

Mascu-
Lino
%

Femi-
Nino

%

15/17
Anos

%

18/24
Anos

%

25/34
Anos

%

35/44
Anos

%

45/54
Anos

%

55/64
Anos

%

+ 64
Anos

%

Total  Rádio 100 54,2 45,8 4,8 15,7 23,8 18,6 14,7 10 12,3

Base (000) 8311 3968 4343 373 1027 1501 1428 1275 1080 1629

Fonte:  Marktest.  Bareme  Rádio
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Figura  5.4  -  Idade  da  audiência  acumulada  de  véspera  (2º  trimestre  de  2006)

Fonte:  Marktest.  Bareme  Rádio.  Elaboração  própria.

Tabela  5.4   Perfil  (Região  e  Classe  Marktest)  da  Audiência  acumulada  de  véspera  para  o  total  do  
universo estudado, 2º Trimestre de 2006

 
 
 
 

Região Classe  Social

Grande
Lisboa

%

Grande
Porto

%

Litoral
Norte

%

Litoral
Centro

%

Inter.
Norte

%

Sul
 
%

A
 
%

B
 
%

C1
 
%

C2
 
%

Total  Rádio 20,1 12 20,5 15,9 21,1 10,4 6,2 14 28,1 32,7

Base (000) 1651 914 1605 1352 1842 948 457 989 2070 2577

Fonte:  Marktest.  Bareme  Rádio

UNIVERSO:  Indivíduos  com  15  e  mais  anos,  residentes  em  Portugal  Continental  –    8311409.
NOTA:  Nestes  quadros,  apenas  são  apresentados  resultados  para  as  estações  que  reúnam  pelo  menos  uma  de  duas  condições:  
1  -    Tenham  referências  em  pelo  menos  quatro  das  seis  regiões  MARKTEST,  e  simultaneamente  tenham  um  mínimo  de  60  casos  na  amostra  do  trimestre.  
2  -  Façam  parte  de  um  grupo  que  possua  estações  consideradas  de  cobertura  nacional  (presente  nas  6  regiões  MARKTEST),  e  tenham  um  mínimo  de  30  referências  no  conjunto  
das  5900 entrevistas realizadas no trimestre.
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Tabela 5.5 Nº de rádios locais por distrito, 2005

Serviço  de  Radiodifusão  Sonora  em  FM  -  Distritos
Cobertura  Local  -  Continente,  Açores  e  Madeira

Distritos 2005
Aveiro 26
Beja 11
Braga 17
Bragança 11
Castelo  Branco 11
Coimbra 18
Évora 13
Faro 22
Guarda 10
Leiria 19
Lisboa 30
Portalegre 8
Porto 28
Região  Autónoma  da  Madeira 14
Região  Autónoma  dos  Açores 20
Santarém 22
Setúbal 20
Viana  do  Castelo 12
Vila  Real 12
Viseu 23
Totais 347

Fonte: Anacom

Tabela  5.6   Nº  de  emissores  de  radiodifusão  sonora  no  continente,  2005

 Distribuição  das  estações  por  distrito/Região  Autónoma

Distritos FM-Local FM-NAC/REG OM DAB
Aveiro 27 4 0 1
Beja 11 10 0 2
Braga 19 7 1 1
Bragança 14 17 4 3
Castelo  Branco 15 10 5 1
Coimbra 20 8 4 1
Évora 14 0 1 0
Faro 29 17 3 3
Guarda 10 16 4 2
Leiria 19 5 0 1
Lisboa 31 17 1 3
Portalegre 10 16 2 1
Porto 28 8 4 1
R.  A.  da  Madeira 19 29 5 7
R.  A.  dos  Açores 35 35 7 9
Santarém 26 1 2 1
Setúbal 20 12 1 3
Viana  do  Castelo 14 16 1 3
Vila  Real 12 11 5 2
Viseu 28 14 4 1
Totais 401 253 54 46

Fonte: Anacom
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Para além das assimetrias regionais, em 
termos das questões de género observa-
se que a taxa de penetração é superior no 
sexo masculino, 29,6% contra 23,2% do 
sexo feminino – 53,8% do público-alvo do 
sexo masculino e 46,2% do público-alvo 
feminino.

Tabela A.6.2 Residentes em lares onde 
existe consola de jogos por sexo, 2005

Penetração
Perfil

Alvo% Univ%

Sexo  100 100

Masculino 29,6 53,8 47,7

Feminino 23,2 46,2 52,3

Fonte:  Marktest.  O  perfil  do  consumidor  português  2005

Em termos etários denota-se um maior 
peso   da   classe   mais   jovem,   especifica-
mente entre os 15 e 17 anos, com uma 
taxa de penetração de 52,7%, e nos jo-
vens-adultos entre os 25/34 anos, 31,5%. 
O escalão imediatamente a seguir dos 
35/44 anos apresentou uma taxa de pe-
netração de 40,4%. Nos restantes anos a 
taxa vai descendo dos 23,89% no escalão 
dos 45 aos 54 anos, 13,3% dos 55 aos 64 
anos  e  por  fim,  com  um  valor  residual  de  
3,7% no grupo dos indivíduos com mais 
de 64 anos. O mercado de consumo dos 
videojogos demonstra assim ser domina-
do por um público jovem e jovem adulto, 
os grandes adeptos destas tecnologias de 
entretenimento.

Este capítulo pretende ser um contributo 
para um olhar sobre o sector das consolas 
e videojogos em Portugal, relativamente 
ao ano de 2005 e 1º semestre de 2006. 
Com esse intuito recorreu-se aos dados 
disponibilizados pela Marktest, através do 
estudo  “O  perfil  do  consumidor  português”  
e aos dados decorrentes do trabalho da 
Inspecção Geral das Actividades Culturais 
(IGAL).
Segundo  o  estudo  “O  perfil  do  consumidor  
português”  da  Marktest,  estimavam-se  em  
2181 os lares com consola de jogos no ano 
de 2005, fatia que representava 26,2% do 
universo dos lares portugueses.
Cruzando estes dados com algumas coor-
denadas  sócio-demográficas  observamos  
em  primeiro   lugar  que  na  região  definida  
pela Marktest por Grande Porto a taxa de 
penetração atinge os 32%, contrastando 
com o rácio de 20,2% do Interior Norte. 
Em ordem decrescente a região da Gran-
de Lisboa alcança 29,4%, o Sul 28,5% e 
o  Litoral  Centro  26,5%  e,  por  fim,  o  Litoral  
Norte 25%.

Tabela A.6.1 Residentes em lares onde 
existe consola de jogos por Regiões Ma-
rktest, 2005

Penetração
Perfil

Alvo% Univ%

Regiões 
Marktest  100 100

Grande Lisboa 29,4 22,3 19,9

Grande Porto 32 13,4 11

Litoral Norte 25 18,4 19,3

Litoral Centro 26,5 16,4 16,3

Interior Norte 20,2 17,1 22,2

Sul 28,5 12,4 11,4

Fonte:  Marktest.  O  perfil  do  consumidor  português  2005

Tabela A.6.3 Residentes em lares onde 
existe consola de jogos por idade, 2005

Penetração
Perfil

Alvo% Univ%

Idade  100 100

15/17 anos 52,7 9 4,5

18/24 anos 41,6 19,6 12,4

25/34 anos 31,5 21,7 18,1

35/44 anos 40,4 26,5 17,2

45/54 anos 23,9 13,9 15,3

55/64 anos 13,3 6,6 13

+ 64 anos 3,7 2,8 19,6

Fonte:  Marktest.  O  perfil  do  consumidor  português  2005

No que concerne ao comportamento das 
classes sociais operacionalizadas pela 
Marktest denota-se que a taxa foi supe-
rior  na  “Classe  Média”  36,2%,  seguida  de  
perto   pela   classe   “Alta/Média   Alta”   com  
34,4%. Com valores inferiores, a “Classe 
Média  Baixa”  apresenta  um  valor  percen-
tual  de  27,7  valores.  Por  fim,  com  uma  ex-
pressão  residual  a  “Classe  Baixa”  9,9%.
Passemos agora para os títulos licencia-
dos por sistema de 2005 e 1º semestre 
de 2006 pela IGAC. No 1º semestre de 
2006 a Playstation 2 liderava os títulos 
licenciados   no   mercado   português   com  
29,5% do total, o que correspondeu a 275 
títulos. Em segundo lugar os jogos de PC 
tinham 230 títulos licenciados (24,7%) e a 
Playstation Portable subiu para a terceira 
posição com 160 títulos licenciados pelos 
serviços da IGAC (17,1%). Figura A.6.1.
Esta posição de liderança vinha já de 
2005, ano em que a Playstation 2 assistiu 
à emissão de 1.641.847 selos e viu 622 
títulos licenciados em Portugal (33,3% do 
total). Esta consola foi seguida de perto 
pelos jogos para PC com 1.162.704 selos 
e 512 títulos licenciados (27,4%). Em ter-
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Nº de títulos licenciados por sistema, 2005

Playstation 2

PC

XBox

Gameboy Advance

Playstation Portable

Nintendo Dual Screen

Nintendo Game Cube

N-GAGE

XBox 360

TV-GAMES

Playstation

Nº de títulos licenciados por sistema, 1º semestre de 
2006

Playstation 2

PC

Playstation Portable

Nintendo Dual Screen

Gameboy Advance

XBox

XBox 360

TV-GAMES

Nintendo Game Cube

ceiro posto no ranking a XBox viu licencia-
dos 253 títulos (13,6%). Figura A.6.1.
A   análise   do   cruzamento   das   classifica-
ções etárias dos videojogos efectuada 
pela IGAC por sistema permite tirar algu-
mas  conclusões.  A  classificação  dos  títu-
los no sector das consolas denota, por um 
lado uma certa preocupação por parte das 
editoras  na  abrangência  da  correspondên-
cia etária dos seus produtos e, por outro, 
a percepção de um público consumidor de 
videojogos cada vez mais precoce.
A maior parte dos títulos catalogados de 
2005 ao 1º semestre de 2006 foi classi-
ficada   como   própria   para   maiores   de   4  
anos de idade. De facto estes dados re-
velam que o mercado das consolas se 
desenvolve com a representação de que 
o seu público entra em contacto com os 
videojogos cada vez mais precocemente.
Em 2005 do total de videojogos registados 
por  classificação  pela  Inspecção  Geral  das  
Actividades Culturais (IGAC), 38,9% (726) 
encontravam-se na fasquia etária mínima 
dos 4 anos de idade. No escalão para 
maiores de 6 anos 11%, nos maiores de 
12 encontravam-se 25,5%, nos maiores 
de 16 registavam-se 18,5% e nos maiores 
de 18, surgiam 6,1%. Tabela A.6.4.
Denotam-se ainda algumas variações do 
peso relativo das diferentes categoriza-
ções etárias nos diferentes sistemas no 
contexto do mercado nacional. A título de 
exemplo no 1º semestre de 2006 o peso 
dos jogos para maiores de 4 anos era de 
69,7% do total de jogos licenciados para 
a consola Gameboy Advance. Com um 
peso semelhante os títulos para maiores 
de 4 anos representavam 68% do total 
dos jogos da Nintendo Dual Screen. Pa-
rece,   pois,   evidenciar-se   uma   tendência  
delineada pelos criadores de conteúdos 
para este suporte se focarem sobretudo 
num público infantil.
Por seu turno, no que toca à Playstation 
2, há uma maior dispersão pelas várias 
classificações  etárias.  O  escalão  mínimo  
relativo aos maiores de 4 anos de idade 
continua a ser o que detém maior número 
de títulos, mas o peso relativo é de 37,8%. 
Por ordem decrescente seguem-se os 
M/12 com 27,3%, M/16 com 16,7%, M/18 
com 13,8% e M/6 com 4,4%. 
Esta relativa concentração dilui-se na 
quantidade e variedade de oferta do mer-
cado de PC, onde a fasquia com mais 
presença sobe para os maiores de 12 de 
idade – quer em 2005 quer no 1º semestre 
de 2006. Tabela  A.6.4  –  Videojogos  registados  por  classificação,  2005  e  1º  semestre  de  2006

 2005 1º Semestre de 2006

Classificação Totais % Totais %

M/18 114 6,1% 88 9,4%

M/16 345 18,5% 160 17,1%

M/12 476 25,5% 232 24,9%

M/6 205 11,0% 89 9,5%

M/4 726 38,9% 364 39,0%

Totais 1.866 100% 933 100%
Fonte: IGAC. Elaboração própria.

Figura A.6.1 - Nº de títulos licenciados por sistema, 1º semestre de 2006

Fonte: IGAC, Elaboração própria

Figura A.6.2 - Nº de títulos licenciados por sistema, 2005

Fonte: IGAC, Elaboração própria



113

6. Consolas e Videojogos

  Nº % do 
Total

% 
Interna

Gameboy 
Advance

M/18 1 0,1% 1,5%
M/12 4 0,4% 6,1%
M/6 15 1,6% 22,7%
M/4 46 4,9% 69,7%
 66 7,1% 100,0%

 

Nintendo 
Dual 
Screen

M/18 3 0,3% 4,0%
M/12 7 0,8% 9,3%
M/6 14 1,5% 18,7%
M/4 51 5,5% 68,0%

75 8,0% 100,0%

Nintendo 
GameCube

M/4 2 0,2%  x
 2 0,2%  x

PC

M/18 22 2,4% 9,6%
M/16 62 6,6% 27,0%
M/12 68 7,3% 29,6%
M/6 13 1,4% 5,7%
M/4 65 7,0% 28,3%
 230 24,7% 100,0%

 

Playstation 
2

M/18 38 4,1% 13,8%
M/16 46 4,9% 16,7%
M/12 75 8,0% 27,3%
M/6 12 1,3% 4,4%
M/4 104 11,1% 37,8%
 275 29,5% 100,0%

Playstation 
Portable

M/18 7 0,8% 4,4%
M/16 20 2,1% 12,5%
M/12 43 4,6% 26,9%
M/6 29 3,1% 18,1%
M/4 61 6,5% 38,1%
 160 17,1% 100,0%

TV-GAMES
M/4 5 0,5%  x
 5 0,5%  x

 

Xbox

M/18 10 1,1% 15,4%
M/16 17 1,8% 26,2%
M/12 15 1,6% 23,1%
M/6 6 0,6% 9,2%
M/4 17 1,8% 26,2%
 65 7,0% 100,0%

 

XBox 360

M/18 7 0,8% 12,7%
M/16 15 1,6% 27,3%
M/12 20 2,1% 36,4%
M/4 13 1,4% 23,6%
 55 5,9% 100,0%

TOTAL  933 100,0%  

Fonte: IGAC. Elaboração própria

Legenda: x – Valor demasiado inexpressivo para se 
proceder a uma leitura percentual

Tabela  A.6.5  Nº  de  títulos  licenciados  por  sistema/classificação,  1º  semestre  de  2006  e  2005

1º semestre de 2006                                        2005

   Nº % 
Total

% 
Interna

Gameboy 
Advance

M/12 9 0,5% 5,4%
M/6 34 1,8% 20,5%
M/4 123 6,6% 74,1%
 166 8,9% 100,0%

 

N-GAGE

M/16 1 0,1% 5,6%
M/12 10 0,5% 55,6%
M/6 1 0,1% 5,6%
M/4 6 0,3% 33,3%
 18 1,0% 100,0%

Nintendo 
Dual 
Screen

M/16 2 0,1% 2,5%
M/12 13 0,7% 16,3%
M/6 19 1,0% 23,8%
M/4 46 2,5% 57,5%
 80 4,3% 100,0%

Nintendo 
GameCube
 

M/18 3 0,2% 7,7%
M/16 2 0,1% 5,1%
M/12 10 0,5% 25,6%
M/6 9 0,5% 23,1%
M/4 15 0,8% 38,5%
 39 2,1% 100,0%

 

PC

M/18 21 1,1% 4,1%
M/16 108 5,8% 21,1%
M/12 143 7,7% 27,9%
M/6 58 3,1% 11,3%
M/4 182 9,8% 35,5%
 512 27,4% 100,0%

Playstation
M/12 1 0,1%  x
M/4 7 0,4%  x
 8 0,4%  x

Playstation 
2

M/18 52 2,8% 8,4%
M/16 139 7,4% 22,3%
M/12 176 9,4% 28,3%
M/6 53 2,8% 8,5%
M/4 202 10,8% 32,5%
 622 33,3% 100,0%

Playstation 
Portable

M/18 5 0,3% 3,5%
M/16 15 0,8% 10,6%
M/12 34 1,8% 24,1%
M/6 15 0,8% 10,6%
M/4 72 3,9% 51,1%
 141 7,6% 100,0%

TV-GAMES
M/4 9 0,5% 100,0%
 9 0,5% 100,0%

 

Xbox

M/18 30 1,6% 11,9%
M/16 74 4,0% 29,2%
M/12 78 4,2% 30,8%
M/6 15 0,8% 5,9%
M/4 56 3,0% 22,1%
 253 13,6% 100,0%

XBox 360

M/18 3 0,2%  x
M/16 4 0,2%  x
M/12 2 0,1%  x
M/6 1 0,1%  x
M/4 8 0,4%  x
 18 1,0%  x

TOTAL  1866 100,0%  

O exercício de retraçamento das origens 
dos títulos licenciados pela IGAC demons-
tra a hegemonia da produção provinda da 
Grã-Bretanha nos dois períodos em análi-
se. No 1º semestre de 2006 a Grã-Breta-
nha viu 633 títulos serem licenciados pelo 
IGAC, que representaram 67,8% do total 
e em 2005 com 1258 (67,4% do total). A 
Espanha surgia em segundo lugar com 
114 títulos (12,2%) e a França em terceiro 
com 54 títulos (5,8%). Já no ano de 2005 
era a França que ocupava a segunda po-
sição com 146 títulos (7,8%) e a Áustria 
encontrava-se na terceira posição com 
126 (6,8%).
Resumindo, o mercado dos videojogos 
é caracterizado por um público cada vez 
mais jovem, masculino e urbano. Na linha 
da  frente  das  preferências  destes  consu-
midores estão a Playstation da Sony na 
sua vertente portátil, Playstation Portable, 
e na sua versão doméstica Playstation 2, 
os inúmeros jogos para computadores 
pessoais desenvolvidos pelas mais varia-
das companhias e a XBox da Microsoft. 
As companhias com maior peso no sector 
em 2005 e na primeira metade de 2006 
foram assim a Sony e a Microsoft.
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Tabela 6.1 Residentes em lares onde existe 
consola de jogos 2005 Markest

Residentes em lares onde existe consola de jogos

2181 mil indivíduos
26,2 % do universo

Fonte: Marktest

Tabela 6.2 Residentes em lares onde existe 
consola de jogos (Por Sexo, Idade, Região e 
Classes Marktest)

Penetração
Perfil

Alvo% Univ%

Regiões Marktest  100 100

Grande  Lisboa 29,4 22,3 19,9

Grande Porto 32,0 13,4 11,0

Litoral  Norte 25,0 18,4 19,3

Litoral  Centro 26,5 16,4 16,3

Interior Norte 20,2 17,1 22,2

Sul 28,5 12,4 11,4

Sexo  100 100

Masculino 29,6 53,8 47,7

Feminino 23,2 46,2 52,3

Idade  100 100

15/17 anos 52,7 9,0 4,5

18/24 anos 41,6 19,6 12,4

25/34 anos 31,5 21,7 18,1

35/44 anos 40,4 26,5 17,2

45/54 anos 23,9 13,9 15,3

55/64 anos 13,3 6,6 13,0

+ 64 anos 3,7 2,8 19,6

Classe Social  100 100

Alta/Média Alta 34,4 22,8 17,4

Média 36,2 34,4 24,9

Média Baixa 27,7 32,7 31,0

Baixa 9,9 10,1 26,7
Universo: Indivíduos com 15 e mais anos, residentes em Portugal Continental
Fonte: Marktest 

Tabela 6.3 Nº de títulos licenciados por 
sistema, 2005 e 1º semestre de 2006

1º semestre de 2006
Gameboy Advance 66
Nintendo Dual Screen 75
Nintendo Game Cube 2
PC 230
Playstation 2 275
Playstation Portable 160
TV-GAMES 5
XBox 65
XBox 360 55
  
TOTAL 933

Fonte: IGAC

2005
Gameboy Advance 166
N-GAGE 18
Nintendo Dual Screen 80
Nintendo Game Cube 39
PC 512
Playstation 8
Playstation 2 622
Playstation Portable 141
TV-GAMES 9
XBox 253
XBox 360 18
  
TOTAL 1866

Fonte: IGAC

Tabela 6.4 Nº de títulos licenciados por 
classificação,  2005  e  1º  semestre  de  2006

1º semestre de 2006

M/18 88
M/16 160
M/12 232
M/6 89
M/4 364
  
TOTAL 933

Fonte: IGAC

2005

M/18 114
M/16 345
M/12 476
M/6 205
M/4 726
  
TOTAL 1866

Fonte: IGAC
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Tabela 6.5 Nº de títulos licenciados por 
sistema/classificação,  2005  e  1º  semestre

1º semestre de 2006

Gameboy Advance

M/18 1
M/12 4
M/6 15
M/4 46
 66

   

Nintendo Dual Screen

M/18 3
M/12 7
M/6 14
M/4 51
 75

   

Nintendo GameCube M/4 2
 2

   

PC

M/18 22
M/16 62
M/12 68
M/6 13
M/4 65
 230

   

Playstation 2

M/18 38
M/16 46
M/12 75
M/6 12
M/4 104
 275

   

Playstation Portable

M/18 7
M/16 20
M/12 43
M/6 29
M/4 61
 160

   

TV-GAMES M/4 5
 5

   

Xbox

M/18 10
M/16 17
M/12 15
M/6 6
M/4 17
 65

   

XBox 360

M/18 7
M/16 15
M/12 20
M/4 13
 55

Fonte: IGAC

2005

Gameboy Advance

M/12 9
M/6 34
M/4 123
 166

 

N-GAGE

M/16 1
M/12 10
M/6 1
M/4 6
 18

 

Nintendo Dual Screen

M/16 2
M/12 13
M/6 19
M/4 46
 80

Nintendo GameCube

M/18 3
M/16 2
M/12 10
M/6 9
M/4 15
 39

PC

M/18 21
M/16 108
M/12 143
M/6 58
M/4 182
 512

   

Playstation
M/12 1
M/4 7
 8

   

Playstation 2

M/18 52
M/16 139
M/12 176
M/6 53
M/4 202
 622

   

Playstation Portable

M/18 5
M/16 15
M/12 34
M/6 15
M/4 72
 141

   

TV-GAMES M/4 9
 9

   

Xbox

M/18 30
M/16 74
M/12 78
M/6 15
M/4 56
 253

   

XBox 360

M/18 3
M/16 4
M/12 2
M/6 1
M/4 8
 18

Fonte: IGAC
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Tabela 6.6 Nº de títulos licenciados por 
origem, 2005 e 1º semestre

1º semestre de 2006
Alemanha 43
Austrália 3
Áustria 26
Bélgica 1
Canadá 2
China 2
Espanha 114
Estados Unidos 28
França 54
Grã-Bretanha 633
Holanda 3
Hong Kong 3
Irlanda 2
Itália 11
Japão 4
Polónia 2
Rússia 2
  
Total 933

Fonte: IGAC

2005
Alemanha 76
Áustria 126
Bélgica 4
China 5
Dinamarca 5
Espanha 94
Estados Unidos 67
Finlândia 4
França 146
Grã-Bretanha 1258
Holanda 2
Hong Kong 6
Hungria 2
Irão 2
Irlanda 18
Itália 16
Japão 13
Portugal 1
Suécia 2
Suiça 2
Origem  Desconhecida 17
  
TOTAL 1866

Fonte: IGAC

Tabela 6.7 Nº de títulos licenciados por 
sistema/origem, 2005 e 1º semestre de 2006

1º semestre de 2006

Gameboy Advance

Alemanha 8
Espanha 14
Estados Unidos 1
França 9
Grã-Bretanha 34
 66

Nintendo Dual Screen

Alemanha 16
Canadá 1
Espanha 14
França 9
Grã-Bretanha 35
 75

Nintendo Gamecube
Espanha 1
Grã-Bretanha 1
 2

Pc

Alemanha 3
Áustria 1
Bélgica 1
Espanha 12
Estados Unidos 14
França 14
Grã-Bretanha 172
Holanda 3
Irlanda 2
Itália 4
Polónia 2
Rússia 2
 230

Playstation 2

Alemanha 9
Austrália 2
Áustria 13
Canadá 1
Espanha 32
Estados Unidos 12
França 15
Grã-Bretanha 183
Itália 5
Japão 3
 275

Playstation Portable

Alemanha 4
Austrália 1
Áustria 12
Espanha 31
França 4
Grã-Bretanha 105
Itália 2
Japão 1
 160

Tv-Games
China 2
Hong Kong 3
 5

Xbox

Alemanha 2
Espanha 7
Estados Unidos 1
França 3
Grã-Bretanha 52
 65

Xbox 360

Alemanha 1
Espanha 3
Grã Bretanha 51
 55

Fonte: IGAC
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2005

Gameboy Advance 

Alemanha 7
Espanha 15
França 17
Grã-Bretanha 121
Japão 5
Orig.Desc. 1
 166

N-Gage

Espanha 2
Estados Unidos 5
Finlândia 4
França 1
Grã-Bretanha 2
Holanda 1
Japão 2
Orig.Desc. 1
 18

Nintendo Dual Screen

Alemanha 15
Espanha 11
França 11
Grã-Bretanha 42
Japão 1
 80

Nintendo Gamecube

Alemanha 16
China 1
Espanha 2
Grã-Bretanha 15
Japão 5
 39

Pc

Alemanha 6
Áustria 4
Bélgica 4
Dinamarca 5
Espanha 21
Estados Unidos 45
França 56
Grã-Bretanha 350
Holanda 1
Hong Kong 1
Hungria 2
Irão 1
Irlanda 4
Portugal 1
Suécia 1
Suiça 1
Orig.Desc. 9
 512

Playstation
Estados Unidos 3
Grã-Bretanha 5
 8

Playstation 2

Alemanha 17
Áustria 104
Espanha 25
Estados Unidos 14
França 37
Grã-Bretanha 407
Itália 15
Orig.Desc. 3
 622

Playstation Portable

Alemanha 5
Áustria 13
Espanha 2
França 6
Grã-Bretanha 113
Itália 1
Orig.Desc. 1
 141

Tv-Games

China 4
Hong Kong 4
Suiça 1
 9

Xbox

Alemanha 10
Áustria 5
Espanha 16
França 17
Grã-Bretanha 191
Hong Kong 1
Irão 1
Irlanda 9
Suécia 1
Orig.Desc. 2
 253

Xbox 360

França 1
Grã Bretanha 12
Irlanda 5
 18

Fonte: IGAC
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Tabela 6.8 Distribuição dos títulos registados para Packs, 2005 

 Tipos de Packs Nº Títulos 
Registados

Nº  de  Obras  
Constituintes de Packs

Videojogos

PC-CDR 30  
Gameboy Advance 9  
Playstation 2 4 120
Xbox 1  

Total  317 120
Fonte: IGAC Relatório Anual de Actividades 2005

Tabela 6.9 Registo e Emissão de Selos de Autenticação de Videogramas nas modalidades de 
Videojogos, 2005 

Tipos Nº Títulos Selos de 1ª Emissão Selos  Reforços Totais

 Registados Aluguer V.  Directa Aluguer V.  Directa Selos
Videojogos 1.866 100 2.097.236 5.441 1.505.618 3.608.395

Fonte: IGAC Relatório Anual de Actividades 2005

Tabela 6.10 Nº De Títulos de Videojogos Licenciados Por Sistema*, 2005

Tipos Nº Títulos Selos de 1ª 
Emissão  Selos 

Reforços  Totais

 Registados Aluguer V.  Directa Aluguer V.  Directa Selos

Gameboy Advance 166 0 97.557 0 139.529 237.086
N-Gage 18 0 415 0 1.049 5.199
Nintendo Dual Screen 80 0 38.426 0 16.707 55.133
Nintendo Game Cube 39 0 4.199 0 2.824 7.023
PC 512 0 854.185 0 308.519 1.162.704
Playstation 8 0 8.214 290 94.355 102.859
Playstation 2 622 100 850.081 4.861 786.805 1.641.847
Playstation Portable 141 0 95.874 0 87.855 183.729
TV-GAMES 9 0 22.712 0 12 23.912
Xbox 253 0 95.248 290 57.298 152.836
Xbox 360 18 0 2.659 0 3.044 29.634
Outros  (Diversos)  a) 0 0 0 0 6.433 6.433
Total 1.866 100 2.097.236 5.441 1.505.618 3.608.395

a) Corresponde a suportes em descontinuidade.
*  (Gameboy  Advance,  N-GAGE,  Nintendo  Dual  Screen,  Nintendo  Game  Cube,  PC,  Playstation,  Playstation  2,  Playstation  Portable,  TV-GAMES,  XBox,  XBox  360)
Fonte: IGAC
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Tabela 6.11 Videogramas na modalidade de Videojogos registados por País de Origem, 2005

País 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Totais

Alemanha 15 10 16 35 76
Áustria 6 15 17 88 126
Bélgica 0 1 0 3 4
China 1 4 0 0 5
Dinamarca 0 5 0 0 5
Espanha 5 11 22 56 94
Estados Unidos da América 21 11 18 17 67
Finlândia 0 1 3 0 4
França 43 28 43 32 146
Grã-Bretanha 221 198 451 388 1.258
Holanda 1 1 0 0 2
Hong Kong 0 2 4 0 6
Hungria 2 0 0 0 2
Irão 0 0 1 1 2
Irlanda 3 2 10 3 18
Itália 0 0 0 16 16
Japão 6 6 1 0 13
Portugal 0 1 0 0 1
Suécia 0 0 0 2 2
Suiça 0 1 1 0 2
Origem  Desconhecida 1 1 2 13 17
Total 325 298 589 654 1.866

Fonte: IGAC

Tabela  6.12   Videogramas  Registados  por  Classificação  e  por  Tipos  de  Packs,  2005

Packs Videojogos

M/4 25
M/4-Q 0
M/6 7
M/6-Q 0
M/12 6
M/12-Q 0
M/16 6
M/18 1

Fonte: IGAC

Tabela  6.13   Videogramas  Registados  por  Classificação  na  modalidade  de  Videojogos,  2005

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Totais

M/18 28 15 20 51 114
M/16 71 60 109 105 345
M/12 87 76 131 182 476
M/6 17 24 70 94 205
M/4 122 123 259 222 726
Totais 325 298 589 654 1.866

 
Registos Enviados à CCE 153 146 292 272 863
Registos  já  Classificados 172 152 297 382 1.003

Fonte: IGAC
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Tabela 6.14 Videogramas na modalidade de Videojogos, 2005
(Todas as Plataformas ou Sistemas)

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Totais

Classificação  Etária

M4 14 17 44 7 82
M6 0 3 12 8 23
M 12 5 5 8 5 23
M 16 1 2 4 0 7
M 18 0 0 0 0 0

 Total 20 27 68 20 135
Fonte: IGAC
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O seguinte texto pretende disponibilizar 
ao leitor uma breve leitura do panorama 
da imprensa portuguesa no período com-
preendido entre 2005 e o 1º semestre de 
2006. Os dados em que este exercício se 
baseia foram cedidos pelo serviço Bare-
me Imprensa da Marktest e a Associação 
Portuguesa para o Controlo de Tiragem e 
Circulação (APCT).
Segundo os dados recolhidos, o consumo 
de jornais em Portugal decresceu ligei-
ramente desde 2005. Se observarmos a 
evolução semestral homóloga da audi-
ência média de publicações (Marktest 
- Bareme Imprensa), tendo como período 
base o 1º semestre de 20051, vemos que, 
relativamente aos jornais diários, a audi-
ência decresce de 28,3% para 25,9% no 
1º semestre de 2006. No mesmo período, 
a imprensa de informação geral também 
assistiu a um decréscimo de 35,9% para 
32,7%. Figura A.7.1.
Delineando a precária distinção entre 
jornais de referência/qualidade, popula-
res, sensacionalistas e especializados, 
vemos que nenhum jornal especializado 
se encontra no top 5 das publicações pe-
riódicas. O jornal mais lido no período em 
análise foi o “Jornal de Notícias” (jornal 
de referência) -11,4% no 1º semestre de 
2006, seguido do “Correio da Manhã” com 
9,2%  (jornal  popular),  e  por  fim  o  “Público”  
com 4,7% (jornal de referência/qualida-
de). Com percentagens muito próximas 
deste último o jornal, o “24 Horas” alcança 
os 3,2% (jornal sensacionalista/popular) e 
o   “Diário  de  Notícias”  fica-se  pelos  3,1%  
(jornal de referência/qualidade). Figura 
A.7.2.

1 Base: Indivíduos com 15 e mais anos, residentes em 
Portugal Continental – 8.311.409. Dados relativos ao 2º 
trimestre de 2006. Note-se ainda que apenas são apre-
sentados resultados das publicações referenciadas por 
um mínimo de 30 entrevistados.

Figura A.7.1 - Evolução Semestral da Audiência Média de Publicações 
                      (2005 a 1º semestre de 2006)

Fonte: Bareme Imprensa. Marktest. Elaboração própria.

7. Imprensa
I - Sectores da Comunicação

Figura A.7.2 - Evolução Semestral da Audiência Média de Publicações 
                      (2005 a 1º semestre de 2006)

Fonte: Bareme Imprensa. Marktest. Elaboração própria.
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taxa de natalidade leva, por um lado, ao 
envelhecimento dos leitores habituais 
e, por outro, não promove a restituição 
de leitores. Outro factor prende-se com 
questões culturais assentes nas trans-
formações das lógicas de consumo na 
sociedade em rede, accionadas sobretu-
do no interior das gerações mais jovens, 
assentes nas inovações tecnológicas e no 
uso da internet enquanto formato alterna-
tivo de pesquisa e acesso a informação. 
O crescimento dos jornais on-line não po-
derá deixar de ser interpretado como um 
interessante indicador das mudanças dos 
estilos de vida e do surgimento de novas 
procuras/consumos juvenis.
Aumentando a complexidade da equação, 
importa  ainda  reflectir  no  peso  crescente  
dos jornais gratuitos. Os diários gratuitos 
representam, em Portugal, 33% do mer-
cado de jornais diários, de acordo com 
dados divulgados no congresso da Asso-
ciação Mundial de Jornais (WAN), realiza-

Os dados do Bareme Imprensa relativos 
ao 2º trimestre de 2006 - Abril a Junho 
- revelam que nesse período a cober-
tura máxima de jornais estimava-se em 
79,1%2. 
Deste segmento populacional que compra 
jornais, 20,8% são os jovens entre os 25 e 
os 34 anos e 19,3% adultos dos 35 aos 44 
anos. É nestes escalões etários que mais 
se consome jornais em Portugal. Denota-
se ainda um número ligeiramente superior 
de leitores do sexo masculino em relação 
aos do sexo feminino. Figura A.7.3 e Fi-
gura A.7.4.
Se alargarmos o espectro da análise 
para além dos jornais, passando para a 
audiência média de publicações (Fonte: 
Marktest – Bareme Imprensa), fornecia 
por indicadores de caracterização social, 
observamos que a tendência etária atrás 
mencionada se mantém. No escalão etá-
rio dos 25 aos 34 anos (18,1%), dos 35 
aos 44 anos (17,2%), surge, no entanto, 
um maior peso relativo dos consumidores 
com mais de 64 anos de idade ocupando 
o lugar cimeiro na ordenação com 19,6%. 
As mulheres tendem a ler mais publica-
ções com 52,3% do total, ao contrário do 
que acontece para a leitura exclusiva de 
jornais.
Em  termos  de  ocupação/profissão,  26,7%  
dos leitores encontram-se inactivos, ou 
seja em condição de desemprego, refor-
ma ou pensão; 17,4% trabalhadores qua-
lificados/especializados,  11%  na  condição  
estudantil, 10,6% são empregados dos 
serviços/administrativos/comércio e 9,9% 
são  trabalhadores  não  qualificados/espe-
cializados. Os quadros médios e superio-
res representam 9,5% do total, os técni-
cos especializados e pequenos proprietá-
rios  7,6%  e,  por  fim,  as  domésticas  7,3%.
Atentando ao factor regional denotam-se 
desigualdades na distribuição da leitura 
das publicações através das regiões ope-
racionalizadas pela Marktest. Com efeito, 
19,9% das publicações são lidas na Gran-
de Lisboa, 19,3% no Litoral Norte, 16,3% 
no Litoral Centro, 22,2% no Interior Norte, 
11,4% no Sul e 11% no Grande Porto.
Passando para análise do ranking (top 5) 
dos conteúdos das publicações, vemos 
que a maioria versa sobre informação 
geral (32,7%), seguida da dedicada ao 
desporto e/ou automobilismo (23,5%), 
imprensa regional com 18,8%, revistas fe-
mininas/moda com 16,1%, televisão jogos 
com 14,5%. Com valores residuais sur-
gem as revistas de cultura/espectáculos 
com   1,2%   do   total   de   classificados   com  
0,9%.
Resumindo, assistiu-se entre 2005 e o 1º 
semestre de 2006 a um ligeiro decréscimo 
na leitura de publicações em papel.
Num mercado que apresenta sinais de 
desaceleração, a quebra de leitores de-
corre, segundo Gustavo Cardoso3, de um 
conjunto complexo e sincrético de facto-
res. A começar, a progressiva quebra da 

2 Do universo de indivíduos com 15 e mais anos, residen-
tes em Portugal Continental, num total de 8.311.409.

3 In Revista de Economia “Dia D” de 15/09/05, nº 52.

da em Moscovo4. Valores de crescimento 
que estão alicerçados sobretudo no su-
cesso dos jornais Destak e Metro, com 
extensa distribuição nos grande aglome-
rados urbanos.
Segundo os dados da Marktest, o Jornal 
de Notícias manteve-se entre 2005 e o 1º 
semestre no topo das preferências dos 
portugueses, seguido pelo Correio da 
Manhã   e   o  Público.   Em   termos   de   perfil  
médio, os maiores consumidores são os 
jovens-adultos, dos 25 aos 44 anos, de 
meios urbanos.

4 Mais informação disponível em http://www.mos-
cow2006.com/eng/.

Figura A.7.3 - Cobertura Máxima de Jornais Por Escalões Etários (2º Trimestre de 2006)

Fonte: Bareme Imprensa. Marktest. Elaboração própria.

Figura A.7.4 - Cobertura máxima de jornais por sexo (2º trimestre de 2006)

Fonte: Bareme Imprensa. Marktest. Elaboração própria.



7. Imprensa

Índice Tabelas

Tabela 7.1   Cobertura Máxima de Jornais Por Sexo e Idade, Trimestre Abril/Junho de 2006 (Percentagens verticais) ....................... 123
Tabela 7.2   Cobertura Máxima de Jornais Por Sexo e Idade, Trimestre Abril/Junho de 2006 (Percentagens horizontais) ................... 124
Tabela 7.3   Evolução Semestral da Audiência Média de Publicações, Semestre de Jan/Jun 2005 a Janeiro/Junho de 2006 ............. 125
Tabela 7.4   Audiência Média de Publicações por Géneros, Sexo e Idade, Semestre Janeiro/Junho de 2006 ...................................... 126
Tabela 7.5   Audiência Média de Publicações por Classe Social, 1º Semestre de 2006 ........................................................................ 127
Tabela  7.6      Audiência  Média  de  Publicações  por  Ocupação/Profissão,  1º  Semestre  de  2006  ..............................................................  128
Tabela 7.7   Audiência Média de Publicações por Região, 1º semestre de 2006 ................................................................................... 129
Tabela  7.8      Imprensa  regional  -  Costumam  ler  ou  folhear  Jornais  Regionais  por  Distritos,  1º  semestre  de  2006  ................................  130
Tabela 7.9   Principais empresas editoras de jornais (inclui newsmagazines e gratuitos, 2005 ............................................................. 130
Tabela  7.10    Circulação  dos  jornais  nacionais  de  informação  geral,  desportivos,  económicos  e  newsmagazines,  

diários  e  não-diários,  2000  e  2005  ......................................................................................................................................  131
Tabela  7.11    Circulação  dos  Jornais  Nacionais  de  Informação  Geral  Diários  e  Não-Diários  

(em %) (inclui newsmagazines), 2005 ................................................................................................................................ 131
Tabela  7.12    Distribuição  geográfica  dos  diários  nacionais  de  informação  geral  (%),  2005  ...................................................................  132
Tabela  7.13    Distribuição  geográfica  dos  semanários  nacionais  de  informação  geral  (inclui  newsmagazines)  (%),  2005  .....................  132
Tabela  7.14    Circulação  dos  Jornais  Económicos  Diários  e  Não-Diário  (%),  2005  .................................................................................  132
Tabela  7.15    Distribuição  geográfica  Jornais  Económicos  Diários  e  Não-Diários  (%),  2005  ..................................................................  132
Tabela  7.16    Circulação  dos  Jornais  Desportivos  (%),  2005  ...................................................................................................................  133
Tabela  7.17    Distribuição  geográfica  dos  diários  desportivos  (%),  2005  .................................................................................................  133
Tabela  7.18    Circulação  dos  diários  gratuitos  (%),  2005  .........................................................................................................................  133
Tabela  7.19    Distribuição  geográfica  diários  gratuitos  (%),  2005  ............................................................................................................  133
Tabela  7.20    Circulação  dos  gratuitos  não-diários  (%),  2005  ..................................................................................................................  134
Tabela  7.21    Distribuição  geográfica  gratuitos  não-diários  (%),  2005  .....................................................................................................  134
Tabela  7.22    Circulação  das  revistas  femininas,  semanais  e  mensais  (%),  2000  e  2005  .......................................................................  134
Tabela 7.23  Circulação das revistas de sociedade, 2000 e 2005 .......................................................................................................... 135
Tabela 7.24  Circulação das revistas de televisão (%), 2000 e 2005 ...................................................................................................... 135
Tabela  7.25    Grupos  editores  de  revistas  (exclui  informação  geral),  2005  .............................................................................................  135

 



7. Imprensa

Índice Figuras

Figura  7.1  -  Cobertura  máxima  de  jornais  por  sexo  (2º  trimestre  de  2006)  ............................................................................................  123
Figura  7.2  -  Cobertura  máxima  de  jornais  por  escalões  etários  (2º  trimestre  de  2006)  ..........................................................................  123
Figura  7.3  -  Cobertura  máxima  de  jornais  por  sexo  (2º  trimestre  de  2006)  ............................................................................................  124
Figura  7.4  -  Cobertura  máxima  de  jornais  por  escalões  etários  (2º  trimestre  de  2006)  ..........................................................................  124
Figura  7.5  -  Evolução  Semestral  da  Audiência  Média  de  Publicações  (2005  a  1º  semestre  de  2006)  ...................................................  125
Figura  7.6  -  Evolução  Semestral  da  Audiência  Média  de  Publicações  (2005  a  1º  semestre  de  2006)  ...................................................  125



123

7. Imprensa

Tabela 7.1 Cobertura Máxima de Jornais Por Sexo e Idade, Trimestre Abril/Junho de 2006 
(Percentagens verticais)

Percentagens verticais

 SEXO IDADE

 
 TOTAL Masculino Feminino 15/17

Anos
18/24
Anos

25/34
Anos

35/44
Anos

45/54
Anos

55/64
Anos

64
Anos

Cobertura Máxima de Jornais 6574 3447 3127 291 938 1365 1268 1052 831 829
 79,1 86,9 72 78,2 91,3 90,9 88,8 82,6 76,9 50,9
Base (000) 8311 3968 4343 373 1027 1501 1428 1275 1080 1629

Base:  Indivíduos  com  15  e  mais  anos,  residentes  em  Portugal  Continental  -  8.311.409  .
Fonte: Marktest – Bareme Imprensa

Figura  7.1  -  Cobertura  máxima  de  jornais  por  sexo  (2º  trimestre  de  2006)

Fonte:  Bareme  Imprensa.  Marktest.  Elaboração  própria.

Figura  7.2  -  Cobertura  máxima  de  jornais  por  escalões  etários  (2º  trimestre  de  2006)

 
Fonte:  Bareme  Imprensa.  Marktest.  Elaboração  própria.
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Tabela 7.2 Cobertura Máxima de Jornais Por Sexo e Idade, Trimestre Abril/Junho de 2006 
(Percentagens horizontais)

Percentagens horizontais

 SEXO IDADE

 
 

TOTAL
 Masculino Feminino 15/17

Anos
18/24
Anos

25/34
Anos

35/44
Anos

45/54
Anos

55/64
Anos

64
Anos

Cobertura  Máxima  De  Jornais 6574 3447 3127 291 938 1365 1268 1052 831 829
 100 52,4 47,6 4,4 14,3 20,8 19,3 16 12,6 12,6
Base (000) 8311 3968 4343 373 1027 1501 1428 1275 1080 1629
Perfil% 100 47,7 52,3 4,5 12,4 18,1 17,2 15,3 13 19,6

Base:  Indivíduos  com  15  e  mais  anos,  residentes  em  Portugal  Continental  –  8.311.409
Fonte: Marktest – Bareme Imprensa

Figura  7.3  -  Cobertura  máxima  de  jornais  por  sexo  (2º  trimestre  de  2006)

Fonte:  Bareme  Imprensa.  Marktest.  Elaboração  própria.

Figura  7.4  -  Cobertura  máxima  de  jornais  por  escalões  etários  (2º  trimestre  de  2006)

Fonte:  Bareme  Imprensa.  Marktest.  Elaboração  própria.
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Tabela 7.3 Evolução Semestral da Audiência Média de Publicações, Semestre de Jan/Jun 2005 a 
Janeiro/Junho de 2006

 Semestre Semestre Semestre Semestre

 
 

 Jan/Jun 
2005

Abr/Jun 
2005

Set/Dez  
2005

Set/Dez  
2005

Jan/Mar 
2006

 Jan/Jun 
2006

Informação Geral 35,9 35,7 33,6 32,7
     
Jornais Diários 28,2 28,4 26,5 25,9
Jornal  De  Notícias 12 12,2 11,6 11,4
Correio  Da  Manhã 9,9 10,5 9,6 9,2
Público 5,1 5,2 4,7 4,7
24 Horas 3,4 2,9 2,6 3,2
Diário  De  Notícias 3,8 4 3,6 3,1
Base (000) 8311 8311 8311 8311
Base:  Indivíduos  com  15  e  mais  anos,  residentes  em  Portugal  Continental  -  8.311.409  .
Nota:  Neste  quadro,  apenas  são  apresentados  resultados  das  publicações  referenciadas  por  um  mínimo  de  30  entrevistados,  no  conjunto  das  10093  entrevistas  realizadas  no  
semestre.

Fonte: Marktest – Bareme Imprensa

Figura  7.5  -  Evolução  Semestral  da  Audiência  Média  de  Publicações  (2005  a  1º  semestre  de  2006)

Fonte:  Bareme  Imprensa.  Marktest.  Elaboração  própria.

Figura  7.6  -  Evolução  Semestral  da  Audiência  Média  de  Publicações  (2005  a  1º  semestre  de  2006)

Fonte:  Bareme  Imprensa.  Marktest.  Elaboração  própria.
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Tabela 7.4 Audiência Média de Publicações por Géneros, Sexo e Idade, Semestre Janeiro/Junho 
de 2006

 SEXO IDADE

 
 Total Masculino Feminino 15/17

Anos
18/24
Anos

25/34
Anos

35/44
Anos

45/54
Anos

55/64
Anos

64
Anos

Ambiente  /  Divulgação  
Científica

506 276 230 43 99 136 100 70 34 23
100 54,5 45,5 8,5 19,6 26,9 19,9 13,8 6,8 4,5

Classificados
75 54 21 2 9 33 13 11 3 4
100 72,2 27,8 2,8 12,2 43,6 17,3 14,2 4,5 5,4

Culinária
527 63 464 10 68 111 135 107 54 42
100 11,9 88,1 1,8 13 21,1 25,7 20,3 10,2 7,9

Cultura / Espectáculo
96 51 45 8 27 37 12 7 5 0
100 53,4 46,6 7,9 28,5 38,5 12,4 7,8 4,9 0

Decoração
579 210 369 10 50 159 161 104 60 35
100 36,3 63,7 1,7 8,7 27,4 27,8 17,9 10,4 6

Desporto  /  Veículos
1951 1575 377 119 358 473 383 297 194 127
100 80,7 19,3 6,1 18,4 24,2 19,6 15,2 9,9 6,5

Economia,  Negócios  e  Gestão
425 287 137 4 67 110 95 72 49 27
100 67,6 32,4 0,9 15,8 25,9 22,3 16,9 11,7 6,4

Femininas / Moda
1337 301 1036 99 270 321 286 185 95 81
100 22,5 77,5 7,4 20,2 24 21,4 13,8 7,1 6

Imprensa Regional
1564 772 792 55 234 362 301 249 202 161
100 49,3 50,7 3,5 15 23,1 19,3 15,9 12,9 10,3

Informação  Geral
2720 1625 1095 76 371 628 576 463 322 285
100 59,7 40,3 2,8 13,6 23,1 21,2 17 11,8 10,5

Interesse Geral
1125 599 526 22 94 246 301 223 147 91
100 53,3 46,7 1,9 8,4 21,9 26,8 19,8 13,1 8,1

Juvenis
296 81 215 95 90 26 60 20 3 3
100 27,5 72,5 32,1 30,2 8,9 20,2 6,6 0,9 1,1

Lazer
630 259 372 60 135 145 121 95 47 27
100 41,1 58,9 9,6 21,4 23 19,3 15,1 7,4 4,2

Masculinas
505 388 117 44 188 151 74 34 9 5
100 76,9 23,1 8,7 37,3 29,9 14,6 6,7 1,8 1

Para Crianças
141 51 90 7 18 39 43 21 7 5
100 36,1 63,9 5 13,1 27,9 30,7 14,6 5,2 3,4

Saúde / Educação
680 221 459 25 96 212 156 94 55 42
100 32,5 67,5 3,7 14,1 31,2 23 13,9 8,1 6,2

Sociedade
964 290 674 50 158 250 197 147 93 69
100 30,1 69,9 5,2 16,4 26 20,4 15,2 9,6 7,2

Tecnologias  da  Informação
497 390 106 42 112 139 110 58 27 10
100 78,6 21,4 8,4 22,6 28 22,1 11,6 5,4 2

Televisão e Jogos
1206 478 729 62 203 291 260 186 117 88
100 39,6 60,4 5,1 16,8 24,2 21,5 15,4 9,7 7,3

Viagens  e  Turismo
641 318 323 20 65 161 155 107 76 57
100 49,6 50,4 3,1 10,2 25,1 24,1 16,7 11,8 9

Base (000) 8311 3968 4343 373 1027 1501 1428 1275 1080 1629
Perfil% 100 47,7 52,3 4,5 12,4 18,1 17,2 15,3 13 19,6

Base:  Indivíduos  com  15  e  mais  anos,  residentes  em  Portugal  Continental  -  8.311.409  .
Nota:  Neste  quadro,  apenas  são  apresentados  resultados  das  publicações  referenciadas  por  um  mínimo  de  30  entrevistados,  no  conjunto  das  10093  entrevistas  realizadas  no  
semestre.

Fonte: Marktest – Bareme Imprensa
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Tabela 7.5 Audiência Média de Publicações por Classe Social, 1º Semestre de 2006.

 Classe Social

 
 Alta Média

Alta
Média
Média

Média
Baixa Baixa

Ambiente  /  Divulgação  Científica
65 149 146 101 45

12,9 29,4 28,9 20,0 8,8

Classificados
5 10 23 30 7

7,1 13,6 30,3 39,5 9,5

Culinária
28 82 149 187 81
5,3 15,6 28,2 35,5 15,4

Cultura / Espectáculo
11 21 34 15 15

11,6 21,9 35,4 15,2 15,9

Decoração
74 144 187 121 53
12,8 24,9 32,3 20,8 9,1

Desporto  /  Veículos
154 331 596 603 266
7,9 17,0 30,6 30,9 13,6

Economia,  Negócios  E  Gestão
84 118 140 51 32

19,7 27,8 33,1 12,0 7,4

Femininas / Moda
68 161 349 509 251
5,1 12,1 26,1 38,0 18,7

Imprensa Regional
126 269 503 438 227
8,1 17,2 32,2 28,0 14,5

Informação  Geral
293 562 827 685 354
10,8 20,7 30,4 25,2 13,0

Interesse Geral
132 290 388 230 84
11,7 25,8 34,5 20,4 7,5

Juvenis
9 35 74 119 59

3,0 11,7 25,1 40,3 20,0

Lazer
35 106 186 218 86
5,6 16,7 29,5 34,6 13,6

Masculinas
30 89 159 161 67
5,9 17,6 31,4 31,8 13,3

Para Crianças
16 23 44 40 17

11,1 16,6 31,6 28,3 12,4

Saúde / Educação
60 156 210 178 75
8,9 22,9 30,9 26,2 11,1

Sociedade
71 158 305 293 137
7,3 16,4 31,6 30,4 14,2

Tecnologias  Da  Informação
48 118 170 111 50
9,7 23,7 34,3 22,4 10,0

Televisão E Jogos
61 186 355 415 189
5,1 15,5 29,4 34,4 15,6

Viagens  E  Turismo
103 195 219 84 40
16,0 30,4 34,2 13,2 6,2

Base (000) 457 989 2070 2577 2219
Perfil% 5,5 11,9 24,9 31,0 26,7
Base:  Indivíduos  com  15  e  mais  anos,  residentes  em  Portugal  Continental  -  8.311.409  .
Nota:  Neste  quadro,  apenas  são  apresentados  resultados  das  publicações  referenciadas  por  um  mínimo  de  30  entrevistados,  no  conjunto  das  10093  entrevistas  realizadas  no  
semestre.
Fonte: Marktest – Bareme Imprensa
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Tabela  7.6   Audiência  Média  de  Publicações  por  Ocupação/Profissão,  1º  Semestre  de  2006

 Ocupação  /  Profissão

 
 

Q.Méd
Super

T.Esp
P.Pro

Serad
Comer

Traba
Qu/Es

Trabn
Qu/Es

Refpe
Desem

Estu-
Dant

Domés
Ticas

Ambiente  /  Divulgação  Científica
134 58 59 48 27 48 123 9
26,4 11,5 11,6 9,6 5,4 9,4 24,3 1,7

Classificados
7 8 11 27 5 10 6 1

9,5 10,2 14,2 36,4 7,1 13,4 8,2 1,0

Culinária
62 50 95 64 71 91 36 58

11,7 9,4 18,1 12,2 13,5 17,3 6,8 11,0

Cultura / Espectáculo
21 4 21 10 3 9 28 0

22,2 4,1 21,6 10,8 2,6 9,1 29,5 0,0

Decoração
139 68 132 62 41 62 41 34
24,0 11,7 22,9 10,7 7,1 10,7 7,1 5,9

Desporto  /  Veículos
253 184 264 458 148 291 325 28
13,0 9,4 13,5 23,5 7,6 14,9 16,7 1,4

Economia,  Negócios  E  Gestão
155 38 81 26 12 57 51 5
36,4 8,9 19,1 6,1 2,9 13,4 12,0 1,2

Femininas / Moda
129 96 205 228 175 189 219 96
9,7 7,2 15,3 17,1 13,1 14,1 16,4 7,2

Imprensa Regional
228 113 271 243 128 295 214 73
14,6 7,2 17,3 15,5 8,2 18,8 13,7 4,7

Informação  Geral
514 271 406 457 195 489 289 99
18,9 10,0 14,9 16,8 7,2 18,0 10,6 3,6

Interesse Geral
249 134 204 151 68 191 85 43
22,1 11,9 18,2 13,4 6,0 17,0 7,6 3,9

Juvenis
17 12 26 26 37 14 156 8
5,7 4,2 8,8 8,7 12,5 4,7 52,8 2,6

Lazer
73 57 101 98 62 71 128 41

11,6 9,1 15,9 15,6 9,9 11,2 20,3 6,4

Masculinas
62 45 81 97 37 35 142 6

12,4 8,9 16,0 19,3 7,3 6,9 28,2 1,1

Para Crianças
24 18 19 17 20 21 15 8
16,8 12,5 13,3 11,9 14,5 14,6 10,6 5,7

Saúde / Educação
127 85 114 81 64 94 81 34
18,7 12,4 16,8 12,0 9,4 13,8 11,9 5,0

Sociedade
129 92 182 121 107 144 128 61
13,4 9,5 18,9 12,6 11,1 14,9 13,3 6,3

Tecnologias  Da  Informação
100 67 88 75 25 31 109 1
20,2 13,5 17,7 15,1 5,1 6,2 22,0 0,3

Televisão E Jogos
132 100 178 201 148 195 173 80
11,0 8,3 14,7 16,6 12,3 16,2 14,3 6,6

Viagens  E  Turismo
180 77 113 53 29 107 65 17
28,1 11,9 17,6 8,2 4,5 16,7 10,2 2,7

Base (000) 790 632 881 1446 823 2219 914 607
Perfil% 9,5 7,6 10,6 17,4 9,9 26,7 11,0 7,3
Base:  Indivíduos  com  15  e  mais  anos,  residentes  em  Portugal  Continental  -  8.311.409  .
Nota:  Neste  quadro,  apenas  são  apresentados  resultados  das  publicações  referenciadas  por  um  mínimo  de  30  entrevistados,  no  conjunto  das  10093  entrevistas  realizadas  no  
semestre.
Fonte: Marktest – Bareme Imprensa
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Tabela 7.7 Audiência Média de Publicações por Região, 1º semestre de 2006

 Região

 
 

Grande
Lisbo

Grande
Porto

Litor
Norte

Litor
Centro

Inter
Norte Sul

Ambiente  /  Divulgação  Científica
112 68 102 72 95 57
22,2 13,5 20,1 14,3 18,7 11,2

Classificados
30 4 10 19 1 11

40,4 5,9 12,9 25,9 0,9 14,0

Culinária
112 62 102 86 93 73
21,3 11,7 19,3 16,3 17,6 13,8

Cultura / Espectáculo
32 14 18 12 14 7

33,1 14,2 18,6 12,1 14,3 7,6

Decoração
138 79 126 81 98 57
23,8 13,6 21,7 14,0 17,0 9,9

Desporto  /  Veículos
415 266 407 307 384 172
21,3 13,6 20,9 15,7 19,7 8,8

Economia,  Negócios  E  Gestão
131 66 81 50 58 40
30,7 15,5 19,1 11,7 13,6 9,4

Femininas / Moda
253 164 313 181 288 139
18,9 12,2 23,4 13,5 21,5 10,4

Imprensa Regional
642 294 122 288 85 132
41,1 18,8 7,8 18,4 5,4 8,5

Informação  Geral
643 449 537 382 440 270
23,7 16,5 19,7 14,0 16,2 9,9

Interesse Geral
255 177 250 168 179 96
22,7 15,8 22,2 14,9 15,9 8,6

Juvenis
43 30 64 46 78 36

14,4 10,0 21,5 15,5 26,4 12,2

Lazer
117 76 127 124 123 64
18,5 12,1 20,1 19,6 19,5 10,2

Masculinas
87 67 129 73 96 53

17,1 13,3 25,6 14,6 19,0 10,4

Para Crianças
32 25 26 21 26 11
22,8 17,5 18,6 14,7 18,6 7,8

Saúde / Educação
147 85 144 97 133 74
21,6 12,5 21,1 14,3 19,6 10,9

Sociedade
221 141 215 143 158 87
22,9 14,7 22,3 14,8 16,3 9,0

Tecnologias  Da  Informação
119 64 113 80 86 36
23,9 12,8 22,8 16,1 17,3 7,2

Televisão E Jogos
244 117 273 216 206 150
20,2 9,7 22,7 17,9 17,1 12,4

Viagens  E  Turismo
183 101 123 79 98 58
28,5 15,8 19,1 12,3 15,3 9,0

Base (000) 1651 914 1605 1352 1842 948
Perfil% 19,9 11,0 19,3 16,3 22,2 11,4
Base:  Indivíduos  com  15  e  mais  anos,  residentes  em  Portugal  Continental  -  8.311.409  .
Nota:  Neste  quadro,  apenas  são  apresentados  resultados  das  publicações  referenciadas  por  um  mínimo  de  30  entrevistados,  no  conjunto  das  10093  entrevistas  realizadas  no  
semestre.
Fonte: Marktest – Bareme Imprensa
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Tabela 7.8 Imprensa regional - Costumam ler ou folhear Jornais Regionais por Distritos, 1º 
semestre de 2006

Percentagens  Verticais

Total Avei-
ro Beja Bra-

ga
Bragan-

ça
Castelo 
Branco

Coim-
bra

Évo-
ra Faro Guar-

da Leiria Lis-
boa

Porta-
legre Porto San-

tarém
Setú-
bal

Viana
Castelo

Vila
Real

Vi-
seu

4513 423 70 476 62 133 289 99 170 92 283 646 64 621 260 382 133 113 198

100% 54,3 71,4 50,2 70,9 47,7 73,4 76,2 66,3 50,4 59,2 73,1 35,5 58,6 42,3 66,7 57,1 62,7 59,5 59,8

3798 170 69 195 68 48 90 50 167 64 104 1175 46 847 129 287 79 77 133

100% 45,7 28,6 49,8 29,1 52,3 26,6 23,8 33,7 49,6 40,8 26,9 64,5 41,4 57,7 33,3 42,9 37,3 40,5 40,2

100% 8311 592 139 671 129 181 379 150 337 156 387 1820 110 1467 389 669 213 190 331

Base:  Indivíduos  com  15  e  mais  anos,  residentes  em  Portugal  Continental  -    8311409  .

Fonte: Marktest – Bareme Imprensa

DISTRITOS

 
 Total Avei-

ro Beja Bra-
ga

Bra-
gança

Castelo 
Branco

Coim-
bra

Évo-
ra Faro Guar-

da Leiria Lis-
boa

Porta-
legre Porto San-

tarém
Setú-
bal

Viana  
Castelo

Vila  
Real

Vi-
seu

Sim 4513 423 70 476 62 133 289 99 170 92 283 646 64 621 260 382 133 113 198

 100 9,4 1,6 10,5 1,4 2,9 6,4 2,2 3,8 2 6,3 14,3 1,4 13,8 5,8 8,5 3 2,5 4,4

Não 3798 170 69 195 68 48 90 50 167 64 104 1175 46 847 129 287 79 77 133

 100 4,5 1,8 5,1 1,8 1,3 2,4 1,3 4,4 1,7 2,7 30,9 1,2 22,3 3,4 7,6 2,1 2 3,5

Base (000) 8311 592 139 671 129 181 379 150 337 156 387 1820 110 1467 389 669 213 190 331

Perfil% 100 7,1 1,7 8,1 1,6 2,2 4,6 1,8 4,1 1,9 4,7 21,9 1,3 17,7 4,7 8,1 2,6 2,3 4

BASE:  Indivíduos  com  15  e  mais  anos,  residentes  em  Portugal  Continental  -    8311409  .

Fonte: Marktest – Bareme Imprensa

Tabela 7.9 Principais empresas editoras de jornais (inclui newsmagazines e gratuitos, 2005

Editora Grupo Títulos Total circulação

Global Notícias Controlinveste Media

Diário de Notícias (12,4%)
Jornal de Notícias (32,2%)
24 Horas (16,7%)
Diário de Notícias da Madeira (5,2%)
Açoriano Oriental (1,4%)
O Jogo (14,7%)
Ocasião (6,5%)
Tal & Qual (5,7%)
Jornal do Fundão (5,2%)

306.192
(100%)

Presselivre

Cofina  Media

Correio da Manhã (30,0%)
Sábado (12,9%)

394.629
(100%)Edisport Record (22,0%)

Transjornal Destak (32,8%)
Mediafin Jornal de Negócios (2,3%)
Metro News Pub. Media Capital Metro Portugal (100%) 121.134

(100%)
Sojornal

Impresa

Expresso (16,7%)
765.484
(100%)

Edimpresa Visão (13,0%)

Publiregiões Jornal da Região, várias edições 
(54,4%)

Público – Comunicação Social Sonae Público (100%) 50.701
(100%)

Impala Impala Focus (100%) 22.500
(100%)

Fonte:  Elaboração  própria  a  partir  de  dados  da  APCT
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Tabela 7.10 Circulação dos jornais nacionais de informação geral, desportivos, económicos e 
newsmagazines, diários e não-diários, 2000 e 2005

Título 2000 2005 Evolução %Circulação (em%) Circulação (em %)
Diários

24 Horas 7,2 14,3 104,6
Correio da Manhã 26,9 33,1 26,7
Diário  de  Notícias 19,7 10,6 -44,4
Jornal de Notícias 30,2 27,6 -6
Público 16,0 14,2 -8,4

Total 346.914
(100%)

356.765
(100%) 2,8

Semanários
Expresso 66,2 81,2 -7,5
Independente 16,1 7,8 -63,2
Tal & Qual 17,7 11,0 -53,1

Total 209.163
(100%)

157.910
(100%) -24,5

Desportivos
A Bola - - -
O Jogo 27,1 34,0 15,5
Record 72,9 66,0 -16,8
Total 143.348 131.842 -8,0

Económicos
Diário  Económico 29,9 39,2 5,6
Jornal  de  Negócios 28,6  (ainda  semanário) 25,7 -27,6
Semanário  Económico 41,5 35,2 -31,6

Total 42.920
(100%)

34.617
(100%) -19,3

Newsmagazines
Focus 23,9 13,0 -32,3
Sábado - 29,4 -
Visão 76,1 57,6 -5,9

Total 139.187
(100%)

173.101
(100%) 24,4

Fonte:  Elaboração  própria  a  partir  de  dados  da  APCT

Nota: A Bola não é auditada pela APCT

Tabela 7.11 Circulação dos Jornais Nacionais de Informação Geral Diários e Não-Diários (em %) 
(inclui newsmagazines), 2005

Jornais Editor Circulação

Diários
Correio da Manhã Presselivre 33,1
Jornal de Notícias Global Notícias 27,6
24 Horas Global Notícias 14,3
Público Público 14,2
Diário  de  Notícias Global Notícias 10,6

Total 356.765
(100%)

Semanários
Expresso Sojornal 81,2
Tal & Qual Global Notícias 11,0 
Independente 7,8

Total 157.910
(100%)

Newsmagazines
Visão Edimpresa 57,6
Sábado Presselivre 29,4
Focus Impala 13,0

Total 173.101
(100%)

Fonte:  Elaboração  própria  a  partir  de  dados  da  APCT
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Tabela  7.12   Distribuição  geográfica  dos  diários  nacionais  de  informação  geral  (%),  2005

24 Horas Correio da Manhã Diário de Notícias Jornal de Notícias Público

Lisboa 39,77 46,35 63,71 3,5 41,43
Porto 12,85 1,21 4,27 61,31 22,04
Setúbal 9,55 15,22 8,45 0,78 5,36
Braga 4,64 0,66 1,27 10,35 4,18
Faro 4,67 10,93 4,94 0,97 4,4
Aveiro 4,79 1,1 1,45 9,86 4,06
Coimbra 4,46 2,19 2,16 1,3 4,09
Leiria 3,08 5,71 2,51 0,57 2,3
Santarém 3,49 6,02 3,05 0,43 1,96
Évora 1,79 2,08 1,36 0,14 1,09
Viana  do  Castelo 1,7 0,39 0,57 4,46 1,61

Fonte: APCT 

Tabela  7.13   Distribuição   geográfica   dos   semanários   nacionais   de   informação   geral   (inclui  
newsmagazines) (%), 2005

Expresso Tal&Qual Focus Sábado Visão

Lisboa 42,16 39,15 32,54 37,06 42,52
Porto 12,5 11,02 9,64 11,86 12,24
Setúbal 8,92 10,22 4,82 8,31 5,18
Braga 3,33 3,38 2,39 1,33 3,63
Faro 5,45 5,16 5,58 7,4 5,13
Aveiro 4,1 4,4 2,82 4,06 3,29
Coimbra 4,58 5,43 3,33 4,28 5,36
Leiria 3,48 4,09 2,75 4,29 3,85
Santarém 3,31 4,14 2,23 4,03 2,44

Fonte: APCT

Circulação dos Jornais Económicos

Tabela 7.14 Circulação dos Jornais Económicos Diários e Não-Diário (%), 2005 

Jornais Editor Circulação

Diário  Económico S.T. & S.F. 39,2
Jornal  de  Negócios Canal  de  Negócios 25,7
Semanário  Económico S.T. & S.F. 35,2

Total 34.617
(100%)

Fonte:  Elaboração  própria  a  partir  de  dados  da  APCT  

Tabela  17.15   Distribuição  geográfica  Jornais  Económicos  Diários  e  Não-Diários  (%),  2005

Diário Económico Jornal de Negócios Semanário Económico

Lisboa 62,32 56,45 47,23
Porto 11,29 14,96 16,03
Setúbal 5,09 4,89 5,63

Fonte: APCT 
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Circulação e distribuição dos jornais desportivos

Tabela 7.16 Circulação dos Jornais Desportivos (%), 2005

Jornais Editor Circulação

A Bola Sociedade  Vicra  Desportiva -
Record Edisport 34,0
O Jogo Jornalinveste 66,0

Total 131.842
(100%)

Fonte:  Elaboração  própria  a  partir  de  dados  da  APCT

Tabela  7.17   Distribuição  geográfica  dos  diários  desportivos  (%),  2005

A Bola Record O Jogo

Lisboa - 32,59 8,89
Porto - 8,19 48,18
Setúbal - 11,5 2,96
Braga - 5,32 11,37
Faro - 8,31 3,3
Aveiro - 5,25 9,38
Coimbra - 4,59 1,98
Leiria - 4,25 1,42
Santarém - 4,31 1,19

Fonte: APCT

Tabela 7.18 Circulação dos diários gratuitos (%), 2005

Jornais Editor Circulação

Jornal  Destak Transjornal 51,7
Metro Portugal Metro News Publicações 48,3

Total 250.737
(100%)

Fonte:  Elaboração  própria  a  partir  de  dados  da  APCT

Tabela  17.19   Distribuição  geográfica  diários  gratuitos  (%),  2005

Jornal Destak Metro Portugal

Lisboa 76,07 87,27
Porto 19,82 12,73
Setúbal 4,11
Total 100 100

Fonte: APCT
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Tabela 7.20 Circulação dos gratuitos não-diários (%), 2005

Jornais Editor Circulação

Dica  da  Semana Lidl & Cia. 74,5
Jornal  da  Região  -  Amadora Publiregiões 0,5
Jornal da Região Publiregiões 6,4
Jornal  da  Região  -  Almada Publiregiões 1,0
Jornal  da  Região  -  Cascais Publiregiões 1,5
Jornal  da  Região  -  Lisboa Publiregiões 1,2
Jornal  da  Região  -  Oeiras Publiregiões 1,0
Jornal  da  Região  -  Sintra Publiregiões 1,1
Jornal  da  Região  -  Total 12,7

Total 3.267.383
(100%)

Fonte:  Elaboração  própria  a  partir  de  dados  da  APCT

Tabela  7.21   Distribuição  geográfica  gratuitos  não-diários  (%),  2005

Dica da 
Semana

Jornal da 
Região (JR)

JR - 
Amadora

JR 
– Almada

JR – 
Cascais

JR - 
Lisboa

JR - 
Oeiras

JR - 
Sintra

Aveiro 5,55
Braga 4,95
Coimbra 3,79
Faro 5,41
Leiria 3,72
Lisboa 30,88 83,33 100 67,77 100 100 100 100
Porto 19,2
Santarém 4,01
Setúbal 12,4 16,67 32,23

Fonte: APCT

Circulação das revistas femininas, de sociedade e de televisão

Tabela 7.22 Circulação das revistas femininas, semanais e mensais (%), 2000 e 2005

2000 2005 Evolução (em %)

Activa - 11,6 -
Ana 13,7 11,0 -9,3
Cosmopolitan 7,9 8,9 27,3
Elle 9,2 7,7 -5,5
Lux Woman - 7,1 -
Maria 52,5 37,6 -18,8
Máxima 9,6 8,0 -5,5
Mulher Moderna 7,1 3,2 -48,5
Vogue - 4,8 -

Total 604.934
(100%)

684.264
(100%) 13,1

Fonte:  Elaboração  própria  a  partir  de  dados  da  APCT
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Tabela 7.23 Circulação das revistas de sociedade, 2000 e 2005

2000 2005 Evolução (em %)

Caras 28,7 24,8 -18,3
Flash! - 12,9 -
Lux 18,1 16,1 -16,1
Nova Gente 37,9 36,2 -9,7
VIP 15,2 9,9 -38,3

Total 435.318
(100%)

411.428
(100%) -5,5

Fonte:  Elaboração  própria  a  partir  de  dados  da  APCT

Tabela 7.24 Circulação das revistas de televisão (%), 2000 e 2005

2000 2005 Evolução (em %)

Telenovelas 35,7 25,8 -29,0
TV  7  Dias 20,8 40,9 93,3
TV  Guia 23,8 17,7 -26,9
TV  Mais 19,7 15,6 -21,9

Total 455.268 447.425 -1,7

Fonte:  Elaboração  própria  a  partir  de  dados  da  APCT

Tabela 7.25 Grupos editores de revistas (exclui informação geral), 2005 

Grupo Editora Títulos

Controlinveste Media Global Notícias Evasões; National Geographic Portugal; PlayStation 
2;;  Volta  ao  Mundo

Cofina
Edirevistas GQ; Máxima; Máxima Interiores; PC Guia; Rotas & 

Destinos;;  Semana  Informática;;  VDI;;  Vogue

Presslivre TV  Guia;;  Flash!

Impala Impala

100%  Jovem;;  A  Próxima  Viagem;;  Ana;;
Coisas  de  Cozinha;;  Crescer;;  G  Decoração  e  
Ambientes; Linhas & Pontos; Maria; Mulher 
Moderna; Mulher Moderna na Cozinha; Nova 
Gente;;  Presente!;;  Segredos  de  Cozinha;;  TV  7  
Dias;;  VIP;;  Viva  Melhor  em  Boa  Forma

Impresa 
Edimpresa

Activa; Arquitectura & Construção; Autoguia; 
Barbie; Boa Mesa; Cabovisão Magazine; Caras; 
Caras   Decoração;;   Casa   Cláudia;;   Casa   Cláudia  
Ideias;;   Certa;;   Disney   Especial;;   Exame;;   Exame  
Informática;;  FHM;;  Jornal  de  Letras,  Artes  e  Ideias;;  
Pato  Donald;;  Rotas  do  Mundo;;  Super  Interessante;;  
Telenovelas;;  Tio  Patinhas;;  Turbo;;  TV  Mais;;  Visão  
Júnior; Witch

Hearst Edimpresa Cosmopolitan

Motorpress Motorpress
Auto-Hoje;;  Automagazine;;  Bike  Magazine;;  Connect;;  
Guia   do   Automóvel;;   Maxi   Tuning;;   Men’s   Health;;  
Motociclismo;;  Pais  &  Filhos;;  Sport  Life

Media Capital MCE Casas de Portugal; Lux; Lux Woman; Maxmen

Hachette Filipacchi Publicações Hachette Filipacchi Publicações Casadez; Elle; Première; Ragazza

Selecções do Reader’s Digest 
Portugal Selecções  do  Reader’s  Digest  Portugal Seleccções  do  Reader’s  Digest

Fonte:  Elaboração  própria  a  partir  de  dados  da  APCT
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Figura A.8.1 - Total de acessos telefónicos principais (2001 a 1º Semestre de 2006)

Fonte: ICP-ANACOM. Elaboração própria.

8. Telecomunicações
I - Sectores da Comunicação

O presente capítulo pretende realizar um 
mapeamento sobre o actual panorama 
das telecomunicações em Portugal e a 
sua evolução nos últimos anos. Os dados 
obtidos foram disponibilizados pelo ICP-
ANACOM (Instituto das Comunicações 
de Portugal - Autoridade Nacional de 
Comunicações), entidade reguladora do 
sector das comunicações em Portugal.
Segundo este organismo, o número de 
prestadores  de   serviço   telefónico   fixo   li-
cenciados têm vindo a decrescer desde 
2001, período onde foram recenseados 
27 prestadores com 13 destes em acti-
vidade, contra os 21 prestadores, estan-
do 12 em actividade no 1.º semestre de 
2006. Com igual comportamento, e no 
mesmo período, denota-se que o núme-
ro total de acessos telefónicos principais 
tem vindo a diminuir, passando de 4385 
milhares do ano de 2001 para os 4176 
milhares no 1º semestre de 2006. Figura 
A.8.1.
O número de acessos instalados a pedido 
de clientes também decresceu de 4292 
milhares em 2001 para 4069 milhares no 
1º semestre de 2006. Note-se que o tipo 
de acesso mais requisitado foi o acesso 
analógico, tendo sido recenseados 3126 
milhares deste tipo no 1º semestre de 
2006 contra 943 milhares de pedidos de 
acessos digitais. No interior da categoria 
de acessos digitais os mais populares 
são, por ordem decrescente, os “básicos 
RDIS” (521 milhares na primeira metade 
de 2006), “primários RDIS” (303 milhares 
no 1º semestre de 2006) e “fraccionados 
RDIS” (5 milhares). A modalidade dedica-
da  a  acessos  digitais   não  especificados  
recolheu 115 pedidos. De forma similar 
o número de postos públicos também 
baixou,   com   ligeiras   oscilações,   entre  
20011e o 1º semestre de 2006, de 45486 
para 44385 milhares.
Passando  para  a  análise  da  taxa  de  pe-

1 Utiliza-se o ano de 2001 como ano base/zero para a 
análise longitudinal.
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Tabela A.8.2 – Tráfego telefónico nacional (Milhares de minutos/Milhares de chamadas), 2001 a 2005

 2001 2002 2003 2004 2005

Minutos de conversação 16.592.774 15.737.064 13.560.723 11.413.374 9.678.335
Tráfego  nacional  geográfico  de  voz 8.250.964 7.672.215 7.208.172 6.989.899 6.574.502

De acesso directo 7.418.319 6.670.519 6.200.693 5.702.758 5.214.446
De acesso indirecto 832.645 1.001.697 1.007.478 1.287.141 1.360.056

Tráfego  nacional  fixo-móvel 1.400.021 1.455.428 1.301.530 1.253.890 1.219.520
De acesso directo 1.253.609 1.266.711 1.133.272 1.037.296 992.070
De acesso indirecto 146.412 188.717 168.259 216.594 227.450

Tráfego de acesso à Internet 6.941.789 6.609.421 5.051.021 3.169.586 1.884.313
Chamadas originadas 4.174.457 3.878.136 3.581.613 3.323.178 3.093.732
Tráfego  nacional  geográfico 2.953.506 2.718.659 2.565.137 2.468.281 2.339.764

De acesso directo 2.645.638 2.338.528 2.178.144 1.983.702 1.842.103
De acesso indirecto 307.868 380.131 386.994 484.580 497.661

Tráfego  nacional  fixo-móvel 818.236 779.782 724.750 699.827 660.127
De acesso directo 742.390 687.770 634.639 583.209 539.797
De acesso indirecto 75.846 92.011 90.111 116.618 120.330

Tráfego de acesso à Internet 402.715 379.695 291.726 155.069 93.841
Fonte: ICP-ANACOM

netração de acessos telefónicos2 obser-
vamos que esta apresenta também uma 
inclinação descendente, decrescendo 2 
valores percentuais entre 2001 e o 1º Se-
mestre de 2006, respectivamente de 42% 
para 40%. Figura A.8.2.
A comparação com outros países da União 
Europeia   permite   verificar   que  a   taxa  de  
penetração (de acessos telefónicos em 
Portugal é substancialmente inferior aos 
índices registados em 2005 nos países de 
topo desta lista. A distância é considerá-
vel  para  países  como  o  Luxemburgo  com  
79%, a Suécia com 72% ou a Alemanha 
com 67%. Portugal ocupa a 19º posição 
da lista, acima da Estónia com 33%, a 
Hungria (33%), Polónia (33%), República 
Checa   (31%),   Letónia   (28%),   e   por   fim,  
Lituânia com 23% – ilustrando bem as as-
simetrias nacionais no que concerne aos 
acessos telefónicos. Tabela A.8.1.
Passemos agora para a análise do consu-
mo de serviços telefónicos. O número de 
clientes de acesso telefónico decresceu 
entre 2001 e o 1º semestre de 2006. Se 
em 2001 o número de clientes de acesso 
directo ascendia aos 3251 milhares e aos 
447 milhares na modalidade de acesso 
indirecto (390 de pré-selecção e 57 de 
selecção chamada-a-chamada), no 1º 
semestre de 2006 os clientes de acesso 
directo  ficavam-se  pelos  3077  milhares  e  
525 milhares de clientes de acesso indi-
recto (483 milhares de pré-selecção e 77 
milhares de selecção chamada-a-chama-
da (Fonte: ICP-ANACOM).
A análise do tráfego telefónico nacional 
entre 2001 a 2005 denota num primeiro 
olhar um decréscimo – os minutos de con-
versação, neste período de decresceram 
de 16592774 milhares para 9678335 mi-
lhares. A principal quebra foi sentida no 

2 Número de acessos telefónicos principais por 100 
habitantes.

Tabela  A.8.1  -  Taxa  de  penetração  de  acessos  telefónicos  na  União  Europeia  -  núme-
ro de acessos telefónicos principais por 100 habitantes, 2001 a 2005

 2001 2002 2003 2004 2005

Luxemburgo 79 x x 80 79
Suécia 76 74 75 77 72
Alemanha 64 65 66 66 67
Dinamarca 72 70 67 64 62
Grécia 51 x 23 47 57
França 58 57 57 56 57
Chipre 62 61 59 57 56
Reino Unido 60 59 58 56 56
UE25 52 49 50 50 50
Malta 53 53 52 52 50
Irlanda 49 51 50 50 49
Países  Baixos 63 62 55 48 47
Bélgica 50 50 48 46 46
Áustria 50 49 48 46 45
Espanha 43 46 44 42 43
Itália 48 48 47 45 43
Eslovénia 40 41 41 41 41
Finlândia 55 55 50 45 40
Portugal 42 42 41 40 40
Estónia 37 35 34 33 33
Hungria 37 36 36 35 33
Polónia 30 x x 32 33
República Checa 38 36 35 34 31
Letónia 31 30 29 27 28
Lituânia 33 27 25 24 23
Eslováquia 29 26 25 23 22

Fontes: ICP-ANACOM, ITU, Eurostat.

tráfego   nacional   geográfico   de   voz   que  
passou dos 8250964 milhares de minutos 
do ano de 2001, para os 6574502 milha-
res em 2005. Esta descida deu-se sobre-
tudo nas comunicações de acesso directo 
que decresceram de 7418319 milhares 

para 5214446 milhares, visto que o acrés-
cimo de 832645 milhares em 2001 para 
1360056 milhares em 2005, registado nas 
modalidades de acesso indirecto, não 
compensou esta quebra. Tabela A.8.2.
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E como se comportou o tráfego telefónico 
internacional de saída nos últimos anos? 
Os minutos de conversação em tráfego 
internacional de saída decresceram no 
período entre 2001 e 2004 de 526950 mi-
lhares para 507937 milhares subindo em 
2005 para os 591320 milhares. 
As chamadas terminadas acompanham 
este comportamento descendente, pas-
sando de 144449 milhares, em 2001, para 
os 120660 milhares, em 2004, mas no 
ano seguinte não registaram uma subida 
acima do valor de 2001 com 133890 mi-
lhares. Acrescente-se que o tipo de mo-
dalidades de chamadas dominante é, nos 
dois casos, a de acesso directo.
A  leitura  das  taxas  de  crescimento  do  nú-
mero de assinantes móvel terrestre, por 
tipo de subscrição (milhares) entre 2005 
e o 2º trimestre de 2006 permite observar 
que,   genericamente,   a   taxa   de   cresci-
mento global tem vindo a subir, sobretudo 
através do crescimento do segmento dos 
pré-pagos.
Passemos agora para o tráfego móvel, 
iniciando esta secção com uma análise 
da evolução do número de chamadas de 
voz entre 2004 e o 2º trimestre de 2006. 
No ano de 2004 o total de chamadas por 
origem de tráfego foi de 6040290 milhares 
de chamadas subindo para as 6452739 
milhares no ano 2005. Até metade do ano 
de 2006 tinham sido já registadas 3228237 
milhares de chamadas. Denota-se que a 
maior parte das chamadas são efectua-
das numa lógica intra-rede telefónica, isto 
é de rede própria para rede própria.
A análise do volume de chamadas de 
tráfego móvel de voz por terminação de 
tráfego denota também um aumento no 
número de chamadas entre 2004 e 2005.
Centremo-nos agora noutra modalidade 
de comunicação possibilitada pelo tele-
móvel, as mensagens escritas. A leitura 
longitudinal do tráfego de SMS, permite 
verificar  que  a  taxa  de  crescimento  deste  
tipo de comunicação é considerável.

Figura A.8.5 –  Principais formatos de tráfego telefónico nacional (Milhares de minutos/
Milhares de chamadas), 2001 a 2005

Fonte. ICP-ANACOM

Figura A.8.6  –  Nº de Chamadas de Tráfego Móvel de Voz por Origem de Tráfego

Fonte. ICP-ANACOM
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Figura A.8.8  –  Receitas de telecomunicações por serviço, 2001 a 2005

Fonte. ICP-ANACOM
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Se tomarmos como período base a tota-
lidade ano 2004, no qual foram enviadas 
2 518 156 milhares de SMS, constatamos 
que esse número duplica em 2005, com 
4 652 031 milhares, ou mesmo que foi ul-
trapassado logo no 1º trimestre de 2006 
– isto é 2 617 727 milhares SMS num 
quarto de tempo. De resto, somando o 1º 
e o 2º trimestre de 2006 obtemos 5 712 
080 milhares de SMS’s, o que nos indica 
uma   taxa   homóloga   no   2º   trimestre   de  
2006  que  atingiu  os  334,4%  e  uma   taxa  
trimestral de crescimento de 18,2%.
Em relação às receitas de telecomunica-
ções electrónicas revela-se que estas as-
sistiram a um acréscimo de 2001 a 2005. 
Da  leitura  das  diferentes  séries  verifica-se  
uma tendência de ascensão em todas 
as   categorias,   exceptuando  a   quebra   no  
serviço   fixo   de   telefone   de   1   773   221,  
em 2001, para 1 403 051, em 2005, e o 
Serviço Móvel com Recursos Partilhados 
(Trunking) de 5629 para 2388 no mesmo 
período. O desdobramento por serviço, 
permite aferir ainda que o serviço móvel 
terrestre se constitui como o serviço que 
mais contribui para o bolo total de factura-
ção. Figura A.8.8.
Concluindo, a leitura longitudinal da gene-
ralidade dos indicadores afectos à tecno-
logia  do  telefone  fixo  revelou  uma  quebra  
significativa  deste  formato  comunicacional  
ao longo do período analisado. 
Por seu turno a análise da bateria de da-
dos relativos ao tráfego móvel permitiu 
concluir   que   a   taxa   de   crescimento,   de  
penetração, mas também de utilização, 
deste tipo de comunicação móvel aumen-
tou substancialmente. Sabemos como é 
essencial distinguir a tecnologia e sua cor-
respondente  taxa  de  penetração  dos  seus  
usos sociais e efeitos, mais ou menos in-
tencionais e previstos. Poucos foram os 
que previram um tão abrangente e veloz 
grau de utilização da comunicação móvel 
em Portugal. O uso social desta tecnolo-
gia passa em muito pela via da utilização 
mensagens escritas, prática de consumo 
massificada  e  quotidiana3, sobretudo entre 
as camadas mais jovens da população.

3 Dados em sintonia com estudos prévios. Ver entre 
outros “SMS uma forma diferente de comunicação no 
Natal”, disponível em http://www.obercom.pt/client/
?newsId=301&fileName=fr1.pdf   e   “Portugal   Móvel  
– Utilização do Telemóvel e Transformação da Vida 
Social” disponível em http://www.obercom.pt/client/
?newsId=29&fileName=rr4.pdf.

 
Total 2005 Total 2006

2004 I Trim II Trim III Trim IV Trim 2005 I Trim II Trim

Mensagens 
enviadas (SMS)  2518156 625076 712321 1590703 1723932 4652031 2617727 3094353

Taxas  de  
crescimento

Trimestral
9,7%

-8,4% 14,0% 123,3% 8,4%
84,7%

51,8% 18,2%
Homólogo 4,7% 18,0% 150,5% 152,6% 318,8% 334,4%

Fonte. ICP-ANACOM

Tabela  A.8.3  –  Evolução  do  tráfego  de  mensagens  escritas  (milhares),  de  2004  a  2º  trimestre  de  2006
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8.1 Serviço Telefónico

Tabela  8.1.1   Número  de  prestadores  do  SFT    em  actividade  no  serviço  telefónico  fixo,  2001  a  1.º  semestre  
de  2006

 2001 2002 2003 2004 2005 1ºS/06

Número de prestadores licenciados x 27 26 21 22 21
Número de prestadores em actividade x 13 13 13 14 12
Apenas  com  tráfego  de  acesso  directo x 3 2 2 1 1
Apenas  com  tráfego  de  acesso  indirecto x 3 3 3 3 2
Com  tráfego  de  acesso  directo  e  indirecto x 7 8 8 10 9

Fonte:  ICP-ANACOM.

Tabela  8.1.2   Número*  de  acessos  telefónicos  principais,  2001  a  1.º  semestre  de  2006

 2001 2002 2003 2004 2005 1ºS/06

Total de acessos telefónicos principais 4 385 4 351 4 281 4 238 4 234 4 176
Acessos instalados a pedido de clientes 4 292 4 266 4 197 4 147 4 128 4 069
Acessos  analógicos 3  482 3  404 3  334 3  291 3  220 3  126
Acessos  digitais   810   863   863   856   909   943
Básicos  RDIS   480  535   542   536   528   521
Primários  RDIS   321   324  317   316   303   303
Fraccionados  RDIS  3   2  1  3  5  5
Outros  acessos  5   2  1  1  73  115

Nota:  Total  de  acessos  telefónicos  principais  inclui  acessos  instalados  a  pedido  de  clientes,  parque  próprio  dos  prestadores  e  postos  públicos.

Fonte:  ICP-ANACOM.

*  Milhares  de  acessos  equivalentes.

Figura  8.1  -  Total  de  acessos  telefónicos  principais  (2001  a  1º  Semestre  de  2006)

Fonte:  ICP-ANACOM.  Elaboração  própria



141

8. Telecomunicações

Tabela  8.1.3   Número  de  postos  públicos  de  acesso  telefónico,  2001  a  1.º  Semestre  de  2006

 2001 2002 2003 2004 2005 1ºS/06

Total de postos públicos 45 486 43 805 41 525 47 444 45 355 44 385
Moedas 22  057 20  899 18  854 18  534 17  776 x
Cartão 7  542 3  342 2  054   648  551 x
Dual  (Admitem  Cartões  e  Moedas) 3  403 7  560 8  784 10  259 10  317 x
Outros 12  484 12  004 11 833 18  003 16  711 x

Fonte:  ICP-ANACOM.

Figura  8.2  -  Total  de  postos  públicos  (2001  a  1º  Semestre  de  2006)

Fonte:  ICP-ANACOM.  Elaboração  própria

Tabela  8.1.4   Taxa  de  penetração  de  acessos  telefónicos.  Número  de  acessos  telefónicos  principais  por  
100  habitantes,  2001  a  1.º  Semestre  de  2006

   2001 2002 2003 2004 2005 1ºS/06

Número  de  acessos  telefónicos  principais  por  100  
habitantes 42 42 41 40 40 40

Fontes:  ICP-ANACOM,  INE.

Figura  8.3  -  Número  de  acessos  telefónicos  principais  por  100  habitantes  (2001  a  1º  Semestre  de  2006)

Fonte:  ICP-ANACOM.  INE.  Elaboração  própria
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Tabela  8.1.5   Taxa  de  penetração  de  acessos  telefónicos  na  União  Europeia  -  número  de  acessos  telefónicos  
principais  por  100  habitantes,  2001  a  2005

 2001 2002 2003 2004 2005

UE25 52 49 50 50 50
Áustria 50 49 48 46 45
Bélgica 50 50 48 46 46
Chipre 62 61 59 57 56
República  Checa 38 36 35 34 31
Alemanha 64 65 66 66 67
Dinamarca 72 70 67 64 62
Estónia 37 35 34 33 33
Grécia 51 x 23 47 57
Espanha 43 46 44 42 43
Finlândia 55 55 50 45 40
França 58 57 57 56 57
Hungria 37 36 36 35 33
Irlanda 49 51 50 50 49
Itália 48 48 47 45 43
Lituânia   33 27 25 24 23
Luxemburgo 79 x x 80 79
Letónia 31 30 29 27 28
Malta 53 53 52 52 50
Países  Baixos 63 62 55 48 47
Polónia 30 x x 32 33
Portugal 42 42 41 40 40
Suécia 76 74 75 77 72
Eslovénia 40 41 41 41 41
Eslováquia 29 26 25 23 22
Reino  Unido 60 59 58 56 56

Fontes:  ICP-ANACOM,  ITU,  Eurostat.

Tabela  8.1.6   Número  de  clientes  (milhares)  de  acesso  telefónico,  2001  a  1º  semestre  de  2006

 2001 2002 2003 2004 2005 1ºS/06

Clientes de acesso directo 3 251 3 217 3 143 3 133 3 134 3 077
Clientes de acesso indirecto       
Pré-selecção   390   374   356  395   470   483
Selecção  chamada-a-chamada  57  37   52   102   102  77

Fonte:  ICP-ANACOM.
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Tabela  8.1.7   Tráfego  telefónico  nacional  (Milhares  de  minutos/Milhares  de  chamadas),  2001  a  2005

 2001 2002 2003 2004 2005

Minutos de conversação 16.592.774 15.737.064 13.560.723 11.413.374 9.678.335
Tráfego  nacional  geográfico  de  voz 8.250.964 7.672.215 7.208.172 6.989.899 6.574.502

De  acesso  directo 7.418.319 6.670.519 6.200.693 5.702.758 5.214.446
De  acesso  indirecto 832.645 1.001.697 1.007.478 1.287.141 1.360.056

Tráfego  nacional  fixo-móvel 1.400.021 1.455.428 1.301.530 1.253.890 1.219.520
De  acesso  directo 1.253.609 1.266.711 1.133.272 1.037.296 992.070
De  acesso  indirecto 146.412 188.717 168.259 216.594 227.450

Tráfego de acesso à Internet 6.941.789 6.609.421 5.051.021 3.169.586 1.884.313
Chamadas originadas 4.174.457 3.878.136 3.581.613 3.323.178 3.093.732
Tráfego  nacional  geográfico 2.953.506 2.718.659 2.565.137 2.468.281 2.339.764

De  acesso  directo 2.645.638 2.338.528 2.178.144 1.983.702 1.842.103
De  acesso  indirecto 307.868 380.131 386.994 484.580 497.661

Tráfego  nacional  fixo-móvel 818.236 779.782 724.750 699.827 660.127
De  acesso  directo 742.390 687.770 634.639 583.209 539.797
De  acesso  indirecto 75.846 92.011 90.111 116.618 120.330

Tráfego de acesso à Internet 402.715 379.695 291.726 155.069 93.841
Fonte:  ICP-ANACOM.

Figura  8.4  -  Tráfego  telefónico  nacional  (2001  a  2005)

 

Fonte:  ICP-ANACOM.

Tabela  8.1.8   Tráfego  telefónico  internacional  de  saída,  2001  a  2005

 2001 2002 2003 2004 2005

Minutos de conversação  526 950  510 965  485 496  507 937  591 320
De  acesso  directo   421  210   427  800   414  600   408  404   489  328
De  acesso  indirecto   105  740   83  165   70  896  99 533   101  992

Chamadas terminadas  144 449  138 159  121 131  120 660  133 890
De  acesso  directo   111  472   109  663   100  007   93  743   106  556
De  acesso  indirecto   32  977   28  496   21  125   26  918   27  335

Fonte:  ICP-ANACOM.
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Tabela  8.1.9   Taxas   de   crescimento   do   número   de   assinantes   móvel   terrestre,   por   tipo   de   subscrição  
(milhares),  2005  a  2º  trimestre  de  2006

 
2005 2006 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

Tx.  cresc.  Total
Trimestral 2,70% 0,70% 3,90% 2,80% 1,00% 1,60%

Homólogo 7,90% 8,80% 10,00% 10,50% 8,60% 9,50%

Tx.  cresc.  
Assinaturas

Trimestral -7,50% 2,40% 2,20% 4,10% 3,80% 2,70%

Homólogo -5,50% -4,50% -1,40% 0,70% 13,10% 13,40%

Tx.  cresc.  Pré-
pagos

Trimestral 5,40% 0,40% 4,30% 2,50% 0,30% 1,30%

Homólogo 11,60% 12,50% 13,00% 13,00% 7,60% 8,60%

Fonte:  ICP-ANACOM

Tabela  8.1.10   Tráfego  móvel:  evolução  do  número  de  chamadas  de  voz  (milhares),  2004  a  2º  trimestre  de  
2006

 
Total 2004 2005 Total 2005 2006

 I Trim II Trim III Trim IV Trim  I Trim II Trim
Por  origem  de  tráfego 6  040  290 1  512  719 1  615  673 1  688  393 1  635  954 6  452  739 1 583 578 1  644  659
Rede  própria  -  rede  
própria 4  010  923 1  020  891 1  094  664 1  130  338 1  099  041 4  344  934 1  064  524 1  107  594

Rede  própria  -  STF  
nacionais 516  965 123  235 125  304 132  595 131  273 512  407 126  288 125  721

Rede  própria  -  redes  
internacionais 196  237 42  835 48  667 67  525 48  636 207  662 46  459 53  747

Rede  própria  -  outros  
STM  nacionais 1  316  165 325  759 347  038 357 935 357  005 1 387 737 346  307 357  596

 
Por  terminação  de  tráfego 6  162  329 1  540  388 1  648  113 1  705  318 1  656  449 6  550  267 1  602  860 1  665  359
Rede  própria  -  rede  
própria 4  010  923 1  020  891 1  094  664 1  130  338 1  099  041 4  344  934 1  064  524 1  107  594

STF  nacionais  -  rede  
própria 658  544 153  824 161  325 157  816 153  310 626  275 145  234 147  731

Outros  STM  nacionais  
-  rede  própria 1  317  605 326  363 347  659 358  190 357  870 1  390  082 348  245 359  920

Redes  internacionais  
-  rede  própria 175  485 39  310 44  465 58  974 46  227 188  976 44  856 50  114

Fonte:  ICP-ANACOM

Tabela  8.1.11   Evolução  do  tráfego  de  mensagens  escritas  (milhares),  2004  a  2º  trimestre  de  2006

 
Total 2005 Total 2006

2004 I Trim II Trim III Trim IV Trim 2005 I Trim II Trim

Mensagens  
enviadas  (SMS)  2518156 625076 712321 1590703 1723932 4652031 2617727 3094353

Taxas  de  
crescimento

Trimestral
9,7%

-8,4% 14,0% 123,3% 8,4%
84,7%

51,8% 18,2%

Homólogo 4,7% 18,0% 150,5% 152,6% 318,8% 334,4%

Fonte:  ICP-ANACOM
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Tabela  8.1.12   Receitas  de  telecomunicações  por  serviço,  2001  a  2005

 2001 2002 2003 2004 2005

Comunicaçöes  Electrónicas 6.713.902 6.838.870 6.980.515 7.314.516 7.316.067
Serviço  de  Aluguer  de  Circuitos 343.436 396.204 341.899 461.829 530.868
Serviço  Fixo  de  Telefone 1.773.221 1.613.807 1.532.165 1.488.167 1.403.051
Serviço  Móvel  Terrestre 2.006.456 2.135.497 2.329.800 2.611.775 2.728.453
Serviço  Móvel  com  Recursos  Partilhados   5.629 2.683 2.599 2.671 2.388
Serviços  de  Transmissão  de  Dados  Data  * 298.671 400.501 477.127 589.109 665.550
Rede  de  Distribuição  por  Cabo   272.779 366.964 390.714 433.765 471.253
Outros  Serviços  e  outras  Receitas  ** 2.013.710 1.923.214 1.906.211 1.727.200 1.514.505
Unidade  103  Euros  

Fonte:  ICP-ANACOM

*  Inclui  as  receitas  do  serviço  de  acesso  à  Internet

**  No  anterior  Anuário  Estatístico  as  rubricas  Outros  Serviços  e  Outras  Receitas  estavam  desagregadas.  Este  indiciador  inclui  o  serviço  de  videoconferência,  serviço  móvel  marítimo  
e  terrestre,  serviço  de  telex,  serviço  telegráfico  e  serviço  de  chamadas  de  pessoas,  entre  outros,  e  inclui  outras  receitas,  nomeadamente  receitas  de  interligação

Figura  8.5  -  Receitas  de  telecomunicações  por  serviço,  2001  a  2005

Tabela  8.1.13   Serviços   telefónicos  fixos  –  Evolução  do  número  de  acessos   instalados   (ICP-Anacom),  4º  
trimestre  a  3º  trimestre  de  2006

 
2005 2006 Variação %

4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 3T06/3T05 3T06/2T06

Acessos  Principais  Totais  * 4.234.043 4.196.150 4.195.755 4.222.888 0,60% -0,20%
Acessos instalados a pedido de clientes 4.127.801 4.090.283 4.088.994 4.116.013 0,70% -0,20%
Acessos  Analógicos 3.219.657 3.176.551 3.145.977 3.130.350 -0,50% -3,40%
Acessos  Digitais  equivalentes  ** 908.144 913.732 943.017 985.663 4,50% 11,50%
-  Básicos 528.080 524.424 521.166 517.750 -0,70% -2,50%
-  Primários 302.610 297.930 302.640 303.840 0,40% 1,40%
-  Fraccionados 4.585 4.123 4.757 5.177 8,80% 22,00%
-  Outros 72.869 87.255 114.454 158.896 38,80% 222,50%
Postos públicos 45.334 44.579 44.385 43.998 -0,90% -4,50%
Fonte:  ICP-ANACOM

*  Este  indicador  corresponde  à  soma  dos  indicadores  “número  de  acessos  analógicos”  e  “número  de  acessos  digitais  equivalentes”  referentes  ao  acesso  directo,  incluindo  acessos  
instalados  a  pedido  de  clientes,  postos  públicos  e  parque  próprio  dos  prestadores.  Por  parque  próprio  de  acessos  entende-se  o  parque  de  acessos  para  utilização  do  próprio  
prestador  (os  acessos  afectos  às  empresas  com  as  quais  o  prestador  tenha  relação  de  domínio  ou  de  grupo  não  são  integrados  no  seu  parque  próprio,  sendo  contabilizados  como  
“acessos  instalados  a  pedido  de  clientes”).

**  O  “número  de  acessos  digitais  equivalentes”  corresponde  à  soma  do  número  de  linhas  afectas  ao  serviço  telefónico  fixo  suportadas  em  cada  acesso  digital  instalado.  No  caso  de  
acessos  RDIS,  o  número  de  acessos  equivalentes  é  de  2  por  cada  acesso  RDIS  básico  e  de  30  por  cada  acesso  RDIS  primário.  Os  acessos  fraccionados  são  partes  de  acessos  
RDIS  primários.
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Tabela  8.1.14   Evolução  da  percentagem  de  tráfego  cursado  através  das  modalidades  de  acesso  indirecto  
(minutos),  2000  a  3º  trimestre  de  2006
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1T06 2T06 3T06

Tráfego  de  voz 2,5% 10,7% 13,2% 13,9% 18,3% 20,1% 21,1% 20,9% 20,3%

Tráfego nacional 1,7% 10,1% 13,0% 13,8% 18,2% 20,4% 21,2% 21,1% 20,6%

Tráfego internacional de saída 17,8% 20,1% 16,3% 14,6% 19,6% 17,2% 18,2% 17,5% 16,1%

Fonte:  ICP-ANACOM

Tabela  8.1.15   Evolução  do  tráfego  originado  na  rede  fixa  -  Minutos  *,  4º  trimestre  a  3º  trimestre  de  2006

 
2005 2006 Variação %

4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 3T06/2T06 3T06/3T05

Tráfego  total  (voz  +  Internet)  ** 2.512.723 2.388.168 2.264.624 2.139.971 -5,50% -12,50%

Tráfego  de  voz 2.122.228 2.055.936 1.994.153 1.919.594 -3,70% -5,10%

Percentagem  do  total 84,50% 86,10% 88,10% 89,70% -   -  

Tráfego  nacional  (voz) 1.965.845 1.920.792 1.856.394 1.784.530 -3,90% -4,40%

Tráfego  nacional  Fixo-Fixo 1.665.905 1.633.930 1.568.235 1.496.525 -4,60% -3,80%

Tráfego  nacional  Fixo-Móvel 299.940 286.861 288.160 288.005 -0,10% -7,50%

Tráfego internacional de saída 156.383 135.144 137.759 135.064 -2,00% -13,50%

Tráfego de acesso à Internet 390.495 332.232 270.471 220.377 -18,50% -47,80%

Percentagem  do  total 15,50% 13,90% 11,90% 10,30% - -

Unidade:  Milhares  de  Minutos

Fonte:  ICP-ANACOM

*  Inclui  tráfego  de  acesso  directo  e  acesso  indirecto  através  de  pré-selecção  e  selecção  chamada-a-chamada.
**  No  1T06,   um  prestador   do   serviço   procedeu  a   alterações  de   contabilização  do   indicador   de   tráfego   internacional   de   saída.  Até   a   data   de  elaboração  deste   relatório   não   foi  
possível  apurar  a  informação  histórica  correspondente,  pelo  que  os  valores  registados  este  trimestre  para  este  indicador  (em  termos  de  minutos  e  chamadas)  não  são  directamente  
comparáveis  com  os  valores  referente  a  2005.  Ao  nível  da  informação  agregada  sobre  tráfego  total  e  tráfego  de  voz,  o  impacto  estimado  destas  alterações  é  reduzido  (inferior  a  0,6  
pontos  percentuais  na  comparação  da  quota  dos  prestadores  alternativos  com  o  Grupo  PT).
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Neste capítulo pretende-se captar o pa-
norama das Tecnologias de Informação 
e Comunicação em Portugal nos últimos 
anos. Para tal recorreu-se a uma bate-
ria de indicadores disponibilizados pela 
Agência para a Sociedade do Conheci-
mento (UMIC) entidade do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
em parceria com o Instituto Nacional de 
Estatística de Portugal (INE). E ainda dos 
do Gabinete de Informação e Avaliação 
do Sistema Educativo (GIASE) serviço 
executivo e central do Ministério da Edu-
cação, e ICP–ANACOM (Instituto das 
Comunicações de Portugal - Autoridade 
Nacional de Comunicação).
Dediquemos este primeiro momento à 
problemática da posse de tecnologias de 
informação e comunicação. Um primeiro 
olhar revela-nos que a televisão se apre-
senta como a tecnologia mais usual nos 
lares portugueses1. Segundo os dados 
do Inquérito à Utilização de Tecnologias 
da Informação e da Comunicação pelas 
Famílias levado a cabo pela UMIC em 
parceria com o INE a taxa de penetração 
de 100% estimada para o ano de 2006 de-
monstra bem a hegemonia desta tecnolo-
gia em Portugal. 
O telemóvel apresentou uma taxa de 
86%, com uma tendência de crescimento 
desde o ano base 2002 onde atingiu os 
69%. Note-se que este rácio já ultrapas-
sou  a   taxa  de   telefone  de  operador   fixo,  
de 71% em 2006.
O computador apresentou uma taxa de 
penetração de 45% em 2006 e o desktop 
40%. Na área do entretenimento, a con-
sola de jogos alcançou uma taxa de pe-
netração de 18%. A mobilidade parece 
ser uma preocupação crescente, sendo 
que um indicador ilustrativo desta tendên-
cia é a taxa de penetração de computa-
dor portátil que passou de 3% em 2002 
para  15%  em  2006.  Por  fim,  de  todas  as  

1 Agregados domésticos com pelo menos um indivíduo 
entre os 16 e os 74 anos.

Figura A.9.1 - Agregados domésticos com TIC (2002-2006)

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006. 
Elaboração própria.
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tecnologias recenseadas pelo inquérito o 
palmtop apresenta a taxa de penetração 
mais baixa com apenas 2% em 2006. Fi-
gura A.9.1.
Centremo-nos agora no computador. O 
cruzamento da posse de computador com 
as NUTS II evidencia assimetrias regio-
nais no acesso às novas tecnologias de 
informação e comunicação, como aliás se 
regista com outros indicadores analisados 
neste relatório. Em primeiro lugar estão as 
taxas de Lisboa com 53% em relação à 
taxa de 35% do Alentejo, no ano de 2006. 
Com valores intermédios a Região Autó-
noma da Madeira apresenta uma taxa de 
penetração de 47%, a região Centro par-
tilha com a Região Autónoma dos Açores 
a taxa de 45% e a região Norte e a do 
Algarve o rácio de 42%.
A comparação internacional demonstra 
que Portugal recuperou terreno desde 
2002, altura em que a média da União 
Europeia (15 países) era de 50% e Portu-
gal alcançava pouco mais do que metade 
27%. Já em 2006 a taxa portuguesa era 
de 45% e a da União Europeia (15 países) 

de 64% e a 25 países de 62%..
Os valores mais baixos em 2002 provi-
nham, da Lituânia 12% e Grécia 25%, 
em 2006 invertendo a posição em 2006 
a Grécia atingiu os 37% e a Lituânia 40%. 
Contrastando com os valores mais altos, 
em 2002 Dinamarca 72% e Países Baixos 
69% e, em 2006, a Dinamarca ocupa ain-
da a posição cimeira com 85% seguida da 
Suécia com 82%.
A proporção de agregados domésticos2 
com ligação à internet apresentou um 
comportamento crescente, Figura A.9.2, 
passando dos 15% em 2002 para os 35% 
em 2006. Mais uma vez o cruzamento 
desta taxa com a pertença regional reforça 
a condição de isolamento de algumas re-
giões, sobretudo a do Alentejo com 27%, 
e a região Norte com 31%, em 2006. Sem 
surpresas, a região de Lisboa apresenta 

2 Note-se que no decorrer da análise os agregados 
domésticos referem-se a agregados com pelo menos 
um indivíduo entre os 16 e os 74 anos.
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para o ano de 2006, a taxa mais elevada 
com 41%.
Não obstante o crescimento registado ao 
longo dos anos analisados, a compara-
ção com a realidade internacional revela 
que Portugal se encontra ainda abaixo 
da média europeia. Em 2002, a média da 
União Europeia dos 15 era de 39% e, em 
2006, de 54% (e de 52% na União Euro-
peia constituída pelos 25 países). Figura 
A.9.2.
Passando para o lado da oferta dos servi-
ços de internet, vemos que o número de 
ISPs (Internet Service Providers) regis-
tados, bem como o número de ISPs em 
actividade decresceu entre 2001 e a 1ª 
metade de 2006.
No momento zero de análise eram 51 os 
ISP’s registados, estando 30 destes acti-
vos, sendo que no 1º semestre de 2006 
o número de ISP’s registados era de 38, 
com 28 destes em actividade, revelando 
assim  um  crescimento  significativo  se  se  
mantiver  a  tendência  verificada  no  1º  se-
mestre. Figura A.9.3.
No interior do grupo dos agregados domés-
ticos com ligação à internet, o tipo de liga-
ção à internet passa, segundo as catego-
rias da UMIC/INE, preferencialmente pela 
ADSL com 35%, telemóvel de banda estrei-
ta 33%, Cabo 31%, Modem ou RDIS 29%, 
Outra Ligação wireless de banda larga 7% 
e telemóvel/PDA de banda larga (5%). A 
análise desta série permite observar a que-
da do tipo de ligação por Modem ou RDIS 
que  era  particularmente   significativa  entre  
a população portuguesa no ano de 2003, 
recolhendo a grande maioria das ligações 
(70%). Por seu turno a banda larga passou 
dos 8% de taxa de penetração nos agre-
gados domésticos portugueses, em 2003, 
para os 24%, em 2006. Figura A.9.4.
Em sintonia com os dados apresentados 
anteriormente, as assimetrias regionais 
espelham-se na taxa de 16% no Alente-
jo em oposição à taxa de penetração de 
banda larga de 24% em Lisboa. A compa-
ração internacional demonstra mais uma 
vez que a situação portuguesa se situa 
abaixo da média europeia a 15 (34%) e 
a 25 (32%).
Centremo-nos agora no grupo dos que não 
possuem ligação à internet em casa. Quais 
as razões apontadas para não terem aces-
so em casa?
Em 2006, a maior parte utiliza como ar-
gumento a falta de utilidade/necessidade 
deste tipo de tecnologia (56%). Em se-
gundo lugar ex aequo, o custo elevado 
do equipamento e o facto de não saber 
utilizar, por não se ter competências para 
tal. O custo de acesso elevado (51%) e as 
barreiras linguísticas (33%) são também 
apresentados como argumentos para não 
utilizar a internet. 
Por seu turno, os utilizadores3 de compu-
tador em Portugal cresceram substancial-
mente nos últimos anos – em 2002 a taxa 
era de 27% subindo aos 42% em 2006. 
Figura A.9.4 e Figura A.9.5.

3 Indivíduos entre os 16 e os 74 anos

Figura A.9.2 - Agregados com ligação à Internet (2002-2006)

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006. 
Elaboração própria.

Figura A.9.3 - Número de prestadores em actividade de serviços de acesso à Internet

Fonte: ICP-ANACOM. Elaboração própria

Figura A.9.4 - Agregados domésticos com ligação à Internet por banda larga (2003-2006)

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006. 
Elaboração própria.
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A comparação internacional demonstra 
que, mesmo assim, esta taxa é inferior à 
apresentada pelos países da União Euro-
peia (61% na União Europeia a 25, e 63% 
na União Europeia a 15).
E quais as distinções de género na uti-
lização de computador? O cruzamento 
desta utilização por sexo demonstra que 
a proporção de homens é superior à das 
mulheres – em 2006, 46% contra 39% 
respectivamente. Figura A.9.6.
O escalão etário fará também variar a uti-
lização de computador. E se sim, como se 
desdobra esta diferenciação? Em termos 
gerais, quanto mais se desce na idade do 
entrevistado maior será a probabilidade/
propensão para que este seja utilizador 
de computador. Senão vejamos, o esca-
lão mais baixo em análise - o dos 16 aos 
24 anos - recolhe 83% de utilizadores de 
internet, ao invés do escalão mais avan-
çado, entre os 65 e 74 anos de idade, no 
qual  apenas  4%  dos  inquiridos  afirmou  ser  
utilizador.
Sem grandes surpresas, tendo em aten-
ção estudos anteriores (Cardoso e outros, 
2005)* e os argumentos aqui apresenta-
dos para a não utilização de computador 
ligado à Internet, o nível de escolaridade 
faz variar a taxa dos utilizadores de com-
putador. Se em 2006 se estimava que nos 
indivíduos até ao 3º ciclo de escolaridade 
a taxa de utilização do computador fosse 
de 27% (menos de um terço), já nos indiví-
duos  com  qualificações  formais  de  ensino  
superior, o peso dos utilizadores ascendia 
a uns esmagadores 91%. Figura A.9.7.
Vemos ainda que a condição de estudan-
te é propiciadora à utilização de computa-
dor. Em 2006, 99% dos estudantes4 eram 
utilizadores de computador, os indivíduos 
que se encontravam empregados 51% 
e os desempregados 34%. Com valores 
bem abaixo, os reformados ou inactivos 
registaram uma taxa de 9%, em 2006.
Passando para a frequência e locais de 
utilização   de   computador   verifica-se   que  
esta prática tende a assumir uma peridio-
cidade quotidiana. No ano de 2006, 72% 
afirma  utilizar  computador  todos  ou  quase  
todos os dias, 18% pelo menos uma vez 
por semana, 7% pelo menos uma vez por 
mês e apenas 3%, menos de uma vez por 
mês. O espaço doméstico próprio recolhe 
76% das preferências de espacialização 
desta prática social por parte dos indiví-
duos, seguida do local de trabalho com 
51%. A casa de familiares, vizinhos ou 
amigos recolhe 28%, a instituição escolar 
20%, havendo ainda 15% que escolheram 
outro tipo de locais não previstos nestas 
categorias.
Analisando agora a taxa de utilização de 
internet, observa-se que o peso dos inter-
nautas portugueses subiu consideravel-
mente nos últimos anos, concretamente 
de 19% em 2002 para 36% em 2006. 
Apesar deste crescimento, esta taxa é 

4 Mais uma vez referimos que para a análise só contam 
indivíduos entre os 16 e os 74 anos.

Figura A.9.5 - Utilizadores de computador (2002-2006)

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006. 
Elaboração própria.

Figura A.9.6 - Utilizadores de computador por género (2002 a 2006) 

Figura A.9.7 - Utilizadores de computador por nível de escolaridade (2002-2006) 

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006. 
Elaboração própria.
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Elaboração própria.

* Cardoso e outros (2005), A Sociedade em Rede em 
Portugal, Porto: Campo das Letras.
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Como práticas menos usuais surgem, o 
envio de sugestões/reclamações/pedidos 
a organismos públicos com 9%, a partici-
pação em consulta pública online 5% e por 
fim,  a  participação  em  fóruns  de  discussão  
de assuntos de interesse público 4%.

Tabela A.9.1 – Actividades realizadas na 
internet* (%), 2003 a 2006

 2003 2004 2005 2006

Comunicação     
Enviar/receber e-mails 78 81 81 81
Telefonar via internet/videoconferência 10 11 10 16
Desenvolver blogs x x 7 10
Outras actividades de comunicação 40 37 37 39

     
Pesquisa de informação e utilização de 
serviços online     

Pesquisa de informação de bens e serviços 82 79 81 84
Jogar/download jogos, imagens, música 43 45 44 46
Ler/download jornais/revistas online 49 50 51 45
Pesquisa de informação sobre saúde 25 19 31 39
Utilização de serviços relativos a viagens e 
alojamentos 27 31 33 35

Ouvir rádio/ver TV 23 27 28 30
Pesquisa de informação traduzida em 
compras  offline x x 25 29

Download de software 27 28 28 26
Procurar emprego/envio de candidaturas x 11 12 14

     
Compra e venda de bens e serviços, 
serviços bancários     

Internet banking 24 26 26 27
Compra/encomenda de bens e serviços 12 10 12 12
Vender bens e serviços 2 2 2 2

     
Ligação a organismos/serviços públicos     
Obter informação de sites de organismos da 
Administração Pública 38 35 37 39

Portais da Administração Pública com 
serviços administrativos integrados x 19 30 35

Download  de  impressos/formulários  oficiais 21 26 26 30

Preencher/enviar online impressos/formulários 
oficiais 20 26 28 32

Envio sugestões/reclamações/pedidos a 
organismos públicos x 6 8 9

Participação em consulta pública online x 4 5 5

Participação em fóruns de discussão de 
assuntos de interesse público x 5 5 4

     
Educação/formação     
Actividades de educação formal 23 20 19 18
Actividades de educação pós-formal 4 4 4 3
Cursos relacionados com oportunidades de 
emprego 4 4 2 2

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias 
da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2003 
- 2006.

ainda inferior à calculada com base nos  
25 países da União Europeia, a qual atin-
ge os 54%.
Segundo a Anacom o número de clientes 
do serviço de acesso a internet cresceu 
consideravelmente entre 2001 e o 1º se-
mestre de 2006, de 467 milhares para 
1553 milhares. Para esta elevada taxa 
de crescimento de 332,5% contribuem 
sobretudo os clientes residenciais (1284 
milhares no 1º semestre de 2006 contra 
269 milhares não residenciais em igual 
período). 
Sem grandes surpresas, as tendências 
sócio  gráficas  dos  utilizadores  e  usos  da  
Internet são semelhantes às dos utilizado-
res do computador já retratados. Em re-
lação à intensividade da relação, a maior 
parte dos internautas parece dedicar par-
cela   significativa  do   seu  quotidiano  à   In-
ternet,   36%  afirma   dispender   entre  mais  
de uma a cinco horas por dia, 17% mais 
de cinco a dez horas, mais de dez até 20 
horas 10% e mais de 20 horas 14%. Com 
utilizações  mais  curtas,  22%  afirma  utilizar  
a internet para menos de uma hora.
E os que utilizam a internet fazem-no para 
quê? (Tabela A.8.1) Dos que fazem pro-
veito do seu potencial comunicional, 81% 
utilizam o correio electrónico, 16% para 
telefonar/videoconferência e 10% para 
desenvolver blogs.
Dos que utilizam a internet como forma 
de pesquisa de informação e utilização 
dos serviços online, 84% fazem-no para 
pesquisar bens e serviços, 46% para jogar 
ou fazer download de jogos, imagens e/ou 
música, 45% para ler jogar ou fazer do-
wnload de jornais e revistas online, 39% 
para pesquisar informações de saúde. 
Vemos ainda que 35% utilizam a internet 
com  fins   turísticos,   para  pesquisar   servi-
ços relativos a viagens e alojamentos. A 
convergência com os media tradicionais 
dá-se também, quando 30%  dos inquiri-
dos  afirma  ouvir  rádio  e  ver  televisão  pela  
internet.  29%  afirma  ainda  pesquisar  infor-
mação com o intuito de realizar compras 
offline e 26% para download de software. 
A internet é ainda encarada por 14% como 
plataforma de comunicação entre oferta e 
procura de emprego, através do envio de 
candidaturas.
Em 2006, dentro das compras de bens 
e serviços on-line, o internet banking é a 
prática mais usual, mas, mesmo assim, 
com um índice relativamente baixo (27%). 
A compra e encomenda de bens e servi-
ços atinge apenas os 12%, e, de forma 
ainda   mais   tímida,   apenas   2%   afirmou  
vender bens e serviços on-line.
Passando para a dimensão da utiliza-
ção   com  fins   de   ligação  a   organismos  e  
serviços públicos (e-governance e e-de-
mocracy),   verifica-se   que   39% utiliza a 
internet para obter informação de sites de 
organismos da Administração Pública, e 
para a utilização de  Portais da Adminis-
tração Pública com serviços administrati-
vos integrados (35%).
A utilização processual de burocracia 
passa por 32% que usam a internet para 
preencher/enviar online impressos/formu-
lários  oficiais  e  30%  para  download de im-
pressos/formulários  oficiais.

* Por indivíduos entre os 16 e os 74 anos que utilizaram 
internet no primeiro trimestre do ano
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E como se processa a articulação entre 
TIC’s e as instituições de educação for-
mal? De forma positiva, a relação entre o 
número de computadores e de computa-
dores com ligação à internet e o número 
de alunos baixou entre o ano lectivo de 
2001/2002 e o ano lectivo de 2005/2006. 
Segundo o GIASE, o rácio de alunos por 
computador seria de 17,3 no ano base, 
baixando para os 10,5 no período lecti-
vo de 2005/2006. E se no ano lectivo de 
2001/2002 eram, em média, 34 os alunos 
que partilhavam um computador com li-
gação à internet, já no período lectivo de 
2005/2006 esse número baixou para cer-
ca de metade, ou seja 14. O cruzamento 
deste rácio pelos vários níveis de ensino 
demonstra que quanto mais se avança 
na escolaridade menor será o número 
de alunos a partilhar um mesmo compu-
tador. Concretizando, no ano lectivo de 
2005/2006, esta taxa era segundo o GIA-

Em 2006, as precauções de segurança, 
foram accionadas por menos de metade 
dos   utilizadores   de   internet,   46%   afirma  
ter  um  anti-vírus/firewall  instalado  e  actu-
alizado e 37% têm autenticações online.
Qual a origem das competências acciona-
das pelos entrevistados para a utilização 
de computador e da internet? O autodi-
dactismo ou as aprendizagens informais 
parecem ser notas dominantes – 42%  
escolhe a categoria “Auto-aprendizagem 
à medida que vai utilizando” –  ou alicerça-
da em matérias pedagógicos como livros, 
Cd-roms  (26%).  Mas  tal  não  significa  que  
prescindam da ajuda de colegas, familia-
res   e   amigos,   como   de   resto   afirmaram  
40% dos inquiridos. 18% revelou ter ad-
quirido formação por parte de instituições 
de educação formal, 10% através de cur-
sos  ou  acções  de  formação  profissional  e  
8% em cursos de educação e formação 
de adultos.

 2005 2006
Auto-aprendizagem à medida que vai utilizando 39 42
Ajuda de colegas, familiares, amigos 39 40
Auto-aprendizagem através de livros, CD-ROM, etc. 24 26
Instituição de educação formal 17 18
Cursos  ou  acções  de  formação  profissional 9 10
Cursos de educação e formação de adultos 8 8
Outra 2 2

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias 
da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2005 
- 2006.
* Em indivíduos entre os 16 e os 74 anos

Apesar de crescente a taxa de utilizadores 
de comércio electrónico é ainda reduzida 
e bem abaixo da média europeia. Se em 
2002 eram 2%, no ano de 2006 subiram 
até aos 5%, período no qual, a média eu-
ropeia era de 21% (E.U. dos 15 23%).
Dos poucos que fazem compras on-line 
o valor mais usual situa-se entre os 30 
e os 100 euros e tendem a proceder ao 
seu pagamento por via de cartão de cré-
dito. Os produtos mais requisitados em 
2006 foram os livros, revistas, jornais e 
materias de e-learning (36%), seguidos 
das  viagens  e  alojamentos   (24%),  filmes  
e músicas (23%) e bilhetes para espectá-
culos (20%). As categorias apresentadas 
pelos utilizadores no ano de 2006 como 
principais razões para utilizar o comércio 
electrónico prendem-se com a comodi-
dade (81%), rapidez na compra (70%), 
variedade de produtos (61%), informação 
detalhada e actual sobre os preços (59%), 
disponível 24 horas por dia (59%), facili-
dade em comparar produtos (58%) e pre-
ços mais acessíveis (53%).
Por seu turno do lado dos não utilizado-
res de comércio electrónico, os principais 
entraves apontados foram, por ordem 
decrescente, a preferência pelo contacto 
pessoal (81%), não sentiu essa necessi-
dade  (71%),  força  de  hábito/fidelidade  ao  
comerciante (60%).

SE e nos estabelecimentos de ensino pú-
blico, de 26,6 no 1º ciclo do ensino básico, 
de 14 no 2º ciclo do ensino básico, de 13,3 
no 3º ciclo do ensino básico e de 11,1% no 
ensino secundário.
A   finalizar,   passemos   para   a   análise   da  
rede de distribuição por cabo começan-
do pelas taxas de penetração da rede de 
distribuição de, 2001 a 1.º Semestre de 
2006. Como podemos ver a percentagem 

Figura A.9.8 - Taxas de penetração da rede de distribuição por cabo (2001 - 1ºS/06)  

Fonte: ICP-ANACOM. INE. Elaboração própria.
Nota: Não inclui assinantes de serviço de distribuição por satélite (DTH).

de alojamentos cablados no total de aloja-
mentos era de 60% em 2001 e 79% no 1º 
semestre de 2006. Apesar desta conside-
rável taxa de penetração o usufruto real 
da tecnologia no espaço doméstico ainda 
se encontra abaixo deste indicador, como 
demonstra a disparidade em relação à per-
centagem de assinantes nos alojamentos 
total de alojamentos. Esta taxa é inferior 
à dos alojamentos dotados da tecnologia 
por cabo, tendo sido estimada em 22% no 
ano de 2001 e em 28% no 1º semestre de 
2006 pela Anacom. Figura A.9.8.
Analisemos com mais pormenor estes da-
dos. O número de alojamentos cablados 
aumentou de 2001 para a primeira meta-
de de 2006 de 3.024 para 3.914 milhares. 
Este vector ascendente foi registado em 
todas as regiões nacionais, mas com ta-
xas de crescimento e pesos diferentes. 
Assim as assimetrias regionais denotam-
se na maior concentração de alojamentos 
cablados na região de Lisboa (1761 mi-
lhares no 1º semestre de 2006) e na re-
gião Norte (1113 milhares em igual perío-
do). Do lado oposto estão as regiões com 
menor penetração da rede de distribuição 
por cabo, por ordem decrescente, a região 
autónoma dos Açores e da Madeira e a 
região do Alentejo (56 milhares, 87 milha-
res e 131 milhares, respectivamente, no 
1º semestre de 2006.
Estas assimetrias regionais denotam-
se também no número de assinantes do 
serviço de distribuição de televisão por 
cabo. Este indicador comporta-se de for-
ma mais ou menos indexada ao indicador 
dos alojamentos cablados. Deste modo, 
sem grandes surpresas, a região de Lis-
boa detêm 712 milhares de assinantes do 
Serviço de distribuição de televisão por 
cabo contrastando com os 38 milhares do 
Alentejo.
Apesar de demonstrar um crescimento en-
tre os dois períodos em análise, o serviço 
de televisão digital por satélite continua a 
registar um acompanhamento mais ou me-
nos paralelo, mas inferior ao tradicional ser-
viço de distribuição de televisão por cabo.
Esta tecnologia assistiu ao crescimento 
dos seus consumidores de 224 milhares 
em 201 para 383 milhares no 1º semestre 
de 2006.

Tabela A.9.2 - Origem das competências adquiridas na utilização de computador e de 
internet* (%), 2005 e 2006
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 2001 2002 2003 2004 2005 1ºS/06
Serviço de distribuição de televisão por cabo  1 119  1 262  1 334  1 341  1 399  1 407
Norte   247   291   315   318   328   328
Centro   137   156   162   161   168   168
Lisboa   593   644   678   676   707   712
Alentejo   23   35   35   36   38   38
Algarve   38   48   49   49   51   51
R.A. Açores   35   37   38   39   40   42
R.A. Madeira   46   51   56   62   66   67
Serviço de televisão digital por satélite (DTH) 224 289 341 375 394 383
Norte 70 93 111 123 123 119
Centro 69 92 113 125 126 119
Lisboa 25 29 31 33 37 35
Alentejo 30 39 45 48 49 45
Algarve 16 18 19 20 20 19
R.A. Açores 12 16 18 20 23 29
R.A. Madeira 2 3 4 5 17 17

Fonte: ICP-ANACOM.
* Em milhares

De um modo geral, a leitura longitudinal 
permite ver que a taxa de penetração das 
Tecnologias de Informação Comunicação 
vai, ao longo dos anos, ganhando terreno 
em Portugal. Não obstante, as assimetrias 
regionais,  de  género,  de  qualificações  etc.  
vão também elas crescendo de forma pa-
ralela - O distancial percentual vai evoluin-
do de forma equiparada/equidistante. Os 
grupos sociais com maiores resistências e 
dificuldades  de   integração  das  novas   tec-
nologias de informação no seu quotidiano 
parecem ser os mais idosos e menos esco-
larizados. Por outro lado, nos benchmarks 
europeus, a média da realidade nacional 
demonstra, quase sempre, valores abaixo 
da média europeia.
Importante  será  também  reflectir  nos  moti-
vos apontados pelos não utilizadores de in-
ternet no espaço doméstico, a saber, a falta 
de utilidade/necessidade deste tipo de tec-
nologia, o custo elevado, a falta de domínio 
no manuseamento e as barreiras linguís-
ticas. Ora estas categorias remetem-nos 
para três dimensões sincreticamente inter-
ligadas entre si que estruturam a mediação 
da relação com as novas tecnologias e os 
diferentes grupos sociais. A começar, a 
privação de experimentação directa e por 
conseguinte a pouca familiarização, e não 
percepção da sua utilidade/necessidade, 
com as novas tecnologias de informação 
e comunicação. Por outro lado surge ainda 
a escassez de competências e de literacia 
digital para as manusear e dominar os seus 
códigos, e ainda a falta de poder económi-
co. Será então nestes, e por estes, domí-
nios que terá de passar a mudança social 
na relação com as TIC’s.

Figura A.8.5 - Número de assinantes do serviço de distribuição de televisão por cabo 
(2001 a 1º semestre de 2006)

Fonte: ICP-ANACOM. INE. Elaboração própria.
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9.1 Posse de Tecnologias de Informação e Comunicação

Tabela 9.1.1 Agregados domésticos* com TIC (%), 2002 a 2006

 2002 2003 2004 2005 2006
Televisão 87 99 99 99 100
Telemóvel 69 80 79 83 86
Telefone  (operador  fixo) x x 75 74 71
Computador 27 38 41 42 45
Desktop 26 x x 39 40
Consola de jogos x x 14 19 18
Computador portátil 3 x x 12 15
Palmtop x 2 2 1 2

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006.
* Agregados domésticos com pelo menos um indivíduo entre os 16 e os 74 anos

Figura A.9.1 - Agregados domésticos com TIC (2002-2006)

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006. 
Elaboração própria.

Tabela 9.1.2 Agregados domésticos* com computador (%), por regiões (NUTS II), 2002 a 2006

 2002 2003 2004 2005 2006
Norte 24 35 37 40 42
Centro 24 36 39 41 45
Lisboa 35 47 50 49 53
Alentejo 21 32 37 35 35
Algarve 22 37 42 44 42
R.A. Açores 24 32 36 41 45
R.A. Madeira 17 33 38 42 47

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006.
* Agregados domésticos com pelo menos um indivíduo entre os 16 e os 74 anos
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Tabela 9.1.3 Agregados domésticos* com computador (%) (benchmark internacional), 2002 a 2006

 2002 2003 2004 2005 2006
Áustria 49 51 59 63 67
Bélgica x x x x 57
Chipre x x 47 46 52
República Checa x 24 30 30 x
Alemanha 61 65 69 70 77
Dinamarca 72 79 79 84 85
Estónia x x 36 43 52
Grécia 25 29 29 33 37
Espanha x 47 52 55 57
Finlândia 55 57 57 64 71
França 37 46 50 x 56
Hungria x x 32 42 50
Irlanda x 42 46 55 59
Itália 40 48 47 46 48
Lituânia 12 20 27 32 40
Luxemburgo 53 58 67 75 77
Letónia x x 26 32 41
Países Baixos 69 71 x 78 80
Polónia x x 36 40 45
Portugal 27 38 41 42 45
Suécia x x x 80 82
Eslovénia x x 58 61 65
Eslováquia x x 39 47 50
Reino Unido 58 63 65 70 71
Canadá 64 67 x x x
Coreia do Sul 79 78 78 x x
Estados Unidos x 62 x x x
Japão 72 78 78 x x
UE25 x x 54 58 62
UE15 50 56 58 63 64

Fonte: EUROSTAT - Survey on ICT Usage in Households and by Individuals 2002 - 2006.
* Agregados domésticos com pelo menos um indivíduo entre os 16 e os 74 anos

Tabela 9.1.4 Agregados domésticos* com ligação à Internet (%), 2002 a 2006 

 2002 2003 2004 2005 2006
Agregados com 
ligação à Internet 15 22 26 31 35

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006.
* Agregados domésticos com pelo menos um indivíduo entre os 16 e os 74 anos
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Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006. 
Elaboração própria.

Tabela 9.1.5 Agregados domésticos* com ligação à Internet (%), por regiões (NUTS II), 2002 a 2006 

 2002 2003 2004 2005 2006
Norte 12 19 22 28 31
Centro 12 19 26 30 36
Lisboa 22 29 33 37 41
Alentejo 12 16 21 26 27
Algarve 16 20 23 33 34
R.A. Açores 17 22 31 37 38
R.A. Madeira 9 18 22 28 37

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006.
* Agregados domésticos com pelo menos um indivíduo entre os 16 e os 74 anos

Tabela 9.1.6 Agregados domésticos* com ligação à Internet (%) (Benchmark internacional), 2002 a 
2006

 2002 2003 2004 2005 2006
Áustria 33 37 45 47 52
Bélgica x x x 50 54
Chipre x x 53 32 37
República Checa x 15 19 19 x
Alemanha 46 54 60 62 67
Dinamarca 56 64 69 75 79
Estónia x x 31 39 46
Grécia 12 16 17 22 23
Espanha x 28 34 36 39
Finlândia 44 47 51 54 65
França 23 31 34 x 41
Hungria x x 14 22 32
Irlanda x 36 40 47 50
Itália 34 32 34 39 40
Lituânia 4 6 12 16 35
Luxemburgo 40 45 59 65 70
Letónia x x 15 31 42
Países Baixos 58 61 x 78 80
Polónia x x 26 30 36
Portugal 15 22 26 31 35

Figura A.9.2 - Agregados com ligação à Internet (2002-2006)
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Suécia x x x 73 77
Eslovénia x x 47 48 54
Eslováquia x x 23 23 27
Reino Unido 50 55 56 60 63
Canadá 51 55 x x x
Coreia do Sul 70 69 86 x x
Estados Unidos x 55 x x x
Japão 49 54 56 x x
UE25 x x 42 48 52
UE15 39 43 45 53 54

Fonte: EUROSTAT - Survey on ICT Usage in Households and by Individuals 2002 - 2006.
* Agregados domésticos com pelo menos um indivíduo entre os 16 e os 74 anos

Tabela 9.1.7 Agregados domésticos com ligação à Internet por tipo de ligação (%), 2003 a 2006

 2003 2004 2005 2006
DSL 9 15 29 35
Telemóvel banda estreita x x 27 33
Cabo 28 x 33 31
Modem ou RDIS 70 55 39 29
Outra ligação wireless de banda larga x x 4 7
Telemóvel/PDA banda larga x x 5 5

Nota: Um mesmo agregado doméstico pode ser contabilizado em mais de um tipo de ligação.
Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2003 - 2006

Tabela 9.1.8 Agregados domésticos* com ligação à Internet por banda larga (%), 2003 a 2006

 2003 2004 2005 2006
Banda larga 8 12 20 24

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2003 - 2006.
* Agregados domésticos com pelo menos um indivíduo entre os 16 e os 74 anos

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006. 
Elaboração própria.

Figura A.9.3 - Agregados domésticos com ligação à Internet por banda 
larga (2003-2006)
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Tabela 9.1.9 Agregados domésticos* com ligação à Internet de banda larga, por regiões - NUTS II 
(%), 2003 a 2006

 2003 2004 2005 2006
Norte 6 8 14 19
Centro 4 8 17 21
Lisboa 14 22 29 34
Alentejo 3 6 14 16
Algarve 5 10 24 22
R.A. Açores 3 9 18 27
R.A. Madeira 9 15 25 33

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2003 - 2006.
* Agregados domésticos com pelo menos um indivíduo entre os 16 e os 74 anos

Tabela 9.1.10 Agregados domésticos* com ligação à Internet de banda larga (Benchmark 
internacional) (%), 2003 a 2006

 2003 2004 2005 2006
Áustria 10 16 23 33
Bélgica x x 41 48
Chipre x 2 4 12
República Checa 1 4 5 x
Alemanha 9 18 23 34
Dinamarca 25 36 51 63
Estónia x 20 30 37
Grécia 1 - 1 4
Espanha x 15 21 29
Finlândia 12 21 36 53
França x x x 30
Hungria x 6 11 22
Irlanda 1 3 7 13
Itália x x 13 16
Lituânia 2 4 12 19
Luxemburgo 7 16 33 44
Letónia x 5 14 23
Países Baixos 20 x 54 66
Polónia x 8 16 22
Portugal 8 12 20 24
Suécia x x 40 51
Eslovénia x 10 19 34
Eslováquia x 4 7 11
Reino Unido 11 16 32 44
Canadá 36 x x x
Coreia do Sul 67 86 x x
Estados Unidos 20 x x x
UE25 x 14 23 32
UE15 x x 25 34

Fonte: EUROSTAT - Survey on ICT Usage in Households and by Individuals 2003 - 2006.
* Agregados domésticos com pelo menos um indivíduo entre os 16 e os 74 anos
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Tabela 9.1.11 Meios de acesso à Internet no agregado doméstico* (%), 2003-2006

 2002 2003 2004 2005 2006
Computador 95 97 90 83 82
Telemóvel 8 19 21 34 42
Consola de jogos § x 6 6 5
Outros § 5 6 4 2

Nota: Um mesmo agregado doméstico pode ser contabilizado em mais de um tipo de ligação.
Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006.
* Agregados domésticos com ligação à Internet

Tabela 9.1.12 Razões para não ter acesso à Internet em casa* (%), 2005 e 2006

 2005 2006
Não precisa; sem utilidade/interesse 58 56
Não sabe utilizar 52 54
Custo do equipamento elevado 53 54
Custo do acesso elevado 49 51
Barreiras linguísticas 33 33
Tem acesso noutro local 20 20
Não quer; conteúdo perigoso/prejudicial 23 16
Preocupações com privacidade/segurança 12 9
Incapacidade física 2 2

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2005 - 2006.
* Agregados domésticos sem ligação à Internet
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9.2 Utilização De Tecnologias de Informação e Comunicação

Tabela 9.2.1 Utilizadores* de computador (%), 2002 a 2006

 2002 2003 2004 2005 2006

Utilizadores de computador 27 36 37 40 42

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006.
* Indivíduos entre os 16 e os 74 anos

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006. 
Elaboração própria.

Tabela 9.2.2 Utilizadores* de computador, na União Europeia (%), 2002 a 2006

 2002 2003 2004 2005 2006
UE25 x x 55 58 61
UE15 51 56 58 62 63
Áustria 48 56 60 63 68
Bélgica x x x x 67
Chipre x x 42 41 44
República Checa x 38 42 42 x
Alemanha 63 66 70 73 76
Dinamarca 72 78 81 83 86
Estónia x x 53 60 62
Grécia 24 26 26 29 38
Espanha 20 46 49 52 54
Finlândia 74 73 75 76 80
França x x x x 55
Hungria x x 41 42 54
Irlanda x 40 41 44 58
Itália 37 40 39 41 43
Lituânia 28 36 37 42 47
Luxemburgo 50 61 74 77 76
Letónia x x 41 47 53
Países Baixos 73 x x 83 84
Polónia x x 40 45 48
Portugal 27 36 37 40 42
Suécia 76 81 86 84 87
Eslovénia x x 48 52 57
Eslováquia x x 58 63 61
Reino Unido 67 68 69 72 73

Fonte: EUROSTAT - Survey on ICT Usage in Households and by Individuals 2002 - 2006.
* Indivíduos entre os 16 e os 74 anos

Figura A.9.4 - Utilizadores de computador (2002-2006)
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Tabela 9.2.3 Utilizadores* de computador, por género (%), 2002 a 2006

 2002 2003 2004 2005 2006
Homens 33 39 40 43 46
Mulheres 22 33 34 36 39

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006.
* Indivíduos entre os 16 e os 74 anos

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006. 
Elaboração própria.

Tabela 9.2.4 Utilizadores* de computador, por escalão etário (%), 2002 a 2006

 2002 2003 2004 2005 2006
16-24 anos 55 71 73 78 83
25-34 anos 40 51 54 57 63
35-44 anos 28 36 38 42 44
45-54 anos 19 28 29 30 32
55-64 anos 8 13 13 15 17
65-74 anos 3 4 4 3 4

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006.
* Indivíduos entre os 16 e os 74 anos

Tabela 9.2.5 Utilizadores* de computador, por nível de escolaridade(%), 2002 a 2006

 2002 2003 2004 2005 2006
Até ao 3.º ciclo 15 22 22 24 27
Ensino secundário 72 81 83 86 87
Ensino superior 82 90 92 90 91

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006.
* Indivíduos entre os 16 e os 74 anos

Figura A.9.5 - Utilizadores de computador por género (2002 a 2006) 
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Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006. 
Elaboração própria.

Tabela 9.2.6 Utilizadores* de computador, por condição perante o trabalho (%), 2002 a 2006

 2002 2003 2004 2005 2006
Estudante 88 97 96 98 99
Empregado 31 42 44 47 51
Desempregado 24 24 23 29 34
Reformados e outros inactivos 5 5 5 7 9

Nota: Um mesmo indivíduo pode ser contabilizado em mais do que uma das condições perante o trabalho indicadas.
Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006.
* Indivíduos entre os 16 e os 74 anos

Tabela 9.2.7 Utilizadores* de computador, por regiões - NUTS II(%), 2002 a 2006
 2002 2003 2004 2005 2006

Norte 22 33 32 35 37
Centro 27 35 35 39 44
Lisboa 36 45 48 48 51
Alentejo 23 30 35 37 40
Algarve 24 36 39 40 37
R.A. Açores 26 29 31 33 35
R.A. Madeira 23 30 34 36 39

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006.
* Indivíduos entre os 16 e os 74 anos

Tabela 9.2.8 Frequência de utilização de computador*(%), 2002 a 2006

 2002 2003 2004 2005 2006
Todos ou quase todos os dias 65 68 69 73 72
Pelo menos uma vez por semana 12 23 21 18 18
Pelo menos uma vez por mês 2 5 7 7 7
Menos de uma vez por mês § 4 3 3 3

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006.
* Indivíduos entre os 16 e os 74 anos que utilizaram computador no primeiro trimestre do ano

Figura A.9.6 - Utilizadores de computador por nível de escolaridade 
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Tabela 9.2.9 Locais de utilização de computador*(%), 2002 a 2006

 2002 2003 2004 2005 2006
Casa 70 71 70 73 76
Trabalho 56 54 54 54 51
Casa de familiares/vizinhos/amigos x 21 21 25 28
Escola/universidade 23 23 21 21 20
Outros 14 28 13 12 15

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006.
* Por indivíduos entre os 16 e os 74 anos que utilizaram computador no primeiro trimestre do ano

Tabela 9.2.10 Utilizadores* de Internet (%), 2002 a 2006

 2002 2003 2004 2005 2006
Utilizadores de Internet 19 26 29 32 36

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006.
* Indivíduos entre os 16 e os 74 anos

Tabela 9.2.11 Utilizadores* de Internet, na União Europeia(%), 2002 a 2006

 2002 2003 2004 2005 2006
UE25 x x 46 51 54
UE15 41 47 50 55 56
Áustria 37 41 52 55 61
Bélgica x x x 58 62
Chipre x x 32 31 34
República Checa x 28 32 32 x
Alemanha 49 54 61 65 69
Dinamarca 64 71 76 77 83
Estónia x x 50 59 61
Grécia 15 16 20 22 29
Espanha 20 37 40 44 48
Finlândia 62 66 70 73 77
França x x x x 47
Hungria x x 28 37 45
Irlanda x 31 34 37 51
Itália 28 29 31 34 36
Lituânia 18 24 29 34 42
Luxemburgo 40 53 65 69 71
Letónia x x 33 42 50
Países Baixos 61 64 x 79 81
Polónia x x 29 35 40
Portugal 19 26 29 32 36
Suécia 71 77 82 81 86
Eslovénia x x 37 47 51
Eslováquia x x 46 50 50
Reino Unido 56 61 63 66 66

Fonte: EUROSTAT - Survey on ICT Usage in Households and by Individuals 2002 - 2006.
* Indivíduos entre os 16 e os 74 anos
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Tabela 9.2.12 Utilizadores* de Internet, por género (%), 2002 a 2006

 2002 2003 2004 2005 2006
Homens 24 29 32 35 39
Mulheres 15 23 27 29 32

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006.
* Indivíduos entre os 16 e os 74 anos

Tabela 9.2.13 Utilizadores* de Internet, por escalão etário (%), 2002 a 2006
 2002 2003 2004 2005 2006

16-24 anos 43 56 64 70 75
25-34 anos 30 37 43 46 54
35-44 anos 18 22 30 34 36
45-54 anos 12 18 20 21 24
55-64 anos 4 7 8 10 12
65-74 anos 1 1 2 2 3

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006.
* Indivíduos entre os 16 e os 74 anos

Tabela 9.2.14 Utilizadores* de Internet, por nível de escolaridade (%), 2002 a 2006

 2002 2003 2004 2005 2006
Até ao 3.º ciclo 9 13 14 16 19
Ensino secundário 57 67 73 77 80
Ensino superior 69 78 84 85 87

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006.
* Indivíduos entre os 16 e os 74 anos

Tabela 9.2.15 Utilizadores* de Internet, por condição perante o trabalho(%), 2002 a 2006

 2002 2003 2004 2005 2006
Estudante 75 83 91 95 96
Empregado 21 28 34 36 42
Desempregado 18 13 15 19 25
Reformados e outros inactivos 3 3 3 4 6

Nota: Um mesmo utilizador pode ser contabilizado em mais do que uma das situações perante o trabalho indicadas.
Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006.
* Indivíduos entre os 16 e os 74 anos

Tabela 9.2.16 Utilizadores* de Internet, por regiões - NUTS II (%), 2002 a 2006

 2002 2003 2004 2005 2006
Norte 16 23 24 27 30
Centro 18 23 28 31 37
Lisboa 26 35 39 41 45
Alentejo 17 20 26 27 34
Algarve 17 23 28 31 29
R.A. Açores 21 20 23 26 28
R.A. Madeira 13 21 26 29 33

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006.
* Indivíduos entre os 16 e os 74 anos



164

9. Tecnologias de Informação e Comunicação

Tabela 9.2.17 Frequência de utilização de Internet*(%), 2002 a 2006

 2002 2003 2004 2005 2006
Todos ou quase todos os dias 41 50 53 59 62
Pelo menos uma vez por semana 19 35 32 28 26
Pelo menos uma vez por mês 5 8 11 10 8
Menos de uma vez por mês § 6 3 3 3

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006.
* Indivíduos entre os 16 e os 74 anos que utilizaram Internet no primeiro trimestre do ano

Tabela 9.2.18 Locais de utilização de Internet* (%), 2002 a 2006

 2002 2003 2004 2005 2006
Casa 60 57 58 61 65
Trabalho 47 49 50 48 46
Casa de familiares/vizinhos/amigos 9 22 20 24 28
Escola/universidade 25 26 25 24 22
Bibliotecas públicas 3 4 9 9 8
Cibercafés 2 3 3 4 5
Outros serviços públicos, Câmaras Municipais x 2 4 4 5

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006.
* Por indivíduos entre os 16 e os 74 anos que utilizaram Internet no primeiro trimestre do ano
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Tabela 9.2.19 Actividades realizadas na Internet*(%), 2003 a 2006

 2003 2004 2005 2006
Comunicação     
Enviar/receber e-mails 78 81 81 81
Telefonar via Internet/videoconferência 10 11 10 16
Desenvolver blogs x x 7 10
Outras actividades de comunicação 40 37 37 39
     
Pesquisa de informação e utilização de serviços online     
Pesquisa de informação de bens e serviços 82 79 81 84
Jogar/download jogos, imagens, música 43 45 44 46
Ler/download jornais/revistas online 49 50 51 45
Pesquisa de informação sobre saúde 25 19 31 39
Utilização de serviços relativos a viagens e alojamentos 27 31 33 35
Ouvir rádio/ver TV 23 27 28 30
Pesquisa  de  informação  traduzida  em  compras  offline x x 25 29
Download de software 27 28 28 26
Procurar emprego/envio de candidaturas x 11 12 14
     
Compra e venda de bens e serviços, serviços bancários     
Internet banking 24 26 26 27
Compra/encomenda de bens e serviços 12 10 12 12
Vender bens e serviços 2 2 2 2
     

Ligação a organismos/serviços públicos     
Obter informação de sites de organismos da Administração Pública 38 35 37 39
Portais da Administração Pública com serviços administrativos integrados x 19 30 35
Download  de  impressos/formulários  oficiais 21 26 26 30
Preencher/enviar  online  impressos/formulários  oficiais 20 26 28 32
Envio sugestões/reclamações/pedidos a organismos públicos x 6 8 9
Participação em consulta pública online x 4 5 5
Participação em fóruns de discussão de assuntos de interesse público x 5 5 4
     
Educação/formação     
Actividades de educação formal 23 20 19 18
Actividades de educação pós-formal 4 4 4 3
Cursos relacionados com oportunidades de emprego 4 4 2 2

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2003 - 2006.
* Por indivíduos entre os 16 e os 74 anos que utilizaram Internet no primeiro trimestre do ano

Tabela 9.2.20 Horas dispendidas na Internet*(%), 2004 a 2006

 2004 2005 2006
1 hora ou menos 32 22 22
Mais de 1 até 5 horas 34 40 36
Mais de 5 até 10 horas 14 16 17
Mais de 10 até 20 horas 8 10 10
Mais de 20 horas 12 12 14

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2004 - 2006.
* Por indivíduos entre os 16 e os 74 anos que utilizaram Internet no primeiro trimestre do ano
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Tabela 9.2.21 Utilização de precauções de segurança* (%), 2004 a 2006

 2004 2005 2006
Instalação/actualização  de  anti-vírus/firewall 50 49 46
Autenticação online 30 28 37

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2004 - 2006.
* Em indivíduos entre os 16 e os 74 anos que utilizaram Internet no primeiro trimestre do ano

Tabela 9.2.22 Número de prestadores em actividade de serviços de acesso à Internet, 2001 a 1.º 
Semestre de 2006

 2001 2002 2003 2004 2005 1ºS/06
Número de ISPs registados 51 57 52 38 39 38
Número de ISPs em actividade 30 32 26 30 30 28

Fonte: ICP-ANACOM.

Fonte: ICP-ANACOM. INE. Elaboração própria.

Tabela 9.2.23 Número* de clientes do serviço de acesso à Internet, 2001 a 1º semestre de 2006

 2001 2002 2003 2004 2005 1ºS/06
Total de clientes   467   667   905  1 243  1 482  1 553
Residenciais x x x  1 077  1 245  1 284
Não residenciais x x x   167   237   269
Clientes com acesso ADSL   3   52   184   421   697   826
Residenciais x x x   299   503   601
Não residenciais x x x   121   194   225
Clientes com acesso modem por 
cabo   94   207   316   425   512   517

Residenciais   90   199   304   405   488   493
Não residenciais   4   9   12   20   23   24
Clientes com acesso dedicado   3   3   3   3   3   3
Residenciais - - - - - -
Não residenciais   3   3   3   3   3   3
Clientes com acesso dial-Up   367   404   402   394   271   208
Residenciais x x x   372   253   190
Não residenciais x x x   23   17   18

Fonte: ICP-ANACOM.
* Em milhares
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Tabela 9.2.24 Taxa de penetração da banda larga. Número de clientes (residenciais e não 
residenciais) por 100 habitantes, 2001 a 1º semestre de 2006

 2001 2002 2003 2004 2005 1ºS/06
Número de clientes de banda larga por  100 habitantes 1 2 5 8 11 13

Fontes: ICP-ANACOM, INE.
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9.3 Competências Na Utilização De Computador E Internet

Tabela 9.3.1 Frequência do último curso/acção de formação relacionado com computadores/
informática* (%), 2006

 2006
No primeiro trimestre do ano 4
No ano anterior 4
Entre 1 e 3 anos 7
Há mais de 3 anos 10
Nunca frequentou 24
Nunca utilizou computador 51

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2005 - 2006.
* Indivíduos entre os 16 e os 74 anos

Tabela 9.3.2 Indivíduos* que realizaram actividades relacionadas com computador (%), 2005 e 
2006

 2005 2006
Abrir/aceder a programas 45 47
Copiar/mover  um  ficheiro  ou  pasta 39 41
Utilizar as ferramentas de copiar/colar num documento 37 38
Utilizar as fórmulas básicas de aritmética numa folha de cálculo 30 32
Zipar  ficheiros 23 26
Instalar e ligar hardware x 25
Criar um programa informático 7 6

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2005 - 2006.
* Indivíduos entre os 16 e os 74 anos

Tabela 9.3.3 Indivíduos* que realizaram actividades relacionadas com Internet (%), 2005 e 2006

 2005 2006
Utilizar um motor de busca 34 38

          Enviar  um  e-mail  com  ficheiros  em  anexo 31 33
Colocar mensagens em chats 14 11
Programa  de  partilha  de  ficheiros 8 9
Chamadas telefónicas 5 8
Criar uma página web 5 5

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2005 - 2006.
* Indivíduos entre os 16 e os 74 anos

Tabela 9.3.4 Origem das competências adquiridas na utilização de computador e de Internet* (%) 
2005 e 2006

 2005 2006
Auto-aprendizagem à medida que vai utilizando 39 42
Ajuda de colegas, familiares, amigos 39 40
Auto-aprendizagem através de livros, CD-ROM, etc. 24 26
Instituição de educação formal 17 18
Cursos  ou  acções  de  formação  profissional 9 10
Cursos de educação e formação de adultos 8 8
Outra 2 2

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2005 - 2006.
* Em indivíduos entre os 16 e os 74 anos
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9.4 TIC’s e Educação

Tabela 9.4.1 Número de alunos matriculados*, por natureza da instituição e por nível de ensino, 
anos lectivos 2001/2002, 2004/2005 e 2005/2006 

 2001/2002 2004/2005 2005/2006
Total  1 372 680 1 329 977 1 326 549
Público  1 202 229 1 157 602 1 152 779
 1.º ciclo do ensino básico  425 477  415 564  419 199
 2.º ciclo do ensino básico  220 384  215 994  210 606
 3.º ciclo do ensino básico  311 615  298 824  313 207
 Secundário  244 753  227 220  209 767
Privado   170 451  172 375  173 770

 1º Ciclo  47 924  46 152  47 539
 2º Ciclo  28 139  28 207  28 334
 3º Ciclo  38 918  41 760  43 745
 Secundário  55 470  56 256  54 152

Fonte: GIASE/ME.
* Continente



170

9. Tecnologias de Informação e Comunicação

Tabela 9.4.2 Computadores, segundo o uso no estabelecimento, por NUTS I, II e III, 2005/2006

2005/2006

Espaços
Total Salas 

de aula
Laboratórios 

de informática
Salas 

específicas

Centros 
de 

recursos

Direcção 
e serviços 
adminis-
trativos

Outros
NUTS I, II e III  

Portugal          
          
Continente   133353 30344 39602 15940 14896 21218 11353
          
 Norte  48121 11105 14144 5920 5351 7272 4329
  Minho Lima 3922 802 1299 459 466 585 311
  Cávado 5595 1275 1761 638 594 824 503
  Ave 6616 1593 1958 902 751 888 524
  Grande Porto 15493 2450 4995 2175 2009 2453 1411
  Tâmega 6602 2185 1529 527 625 1012 724

  Entre-o-Douro-
e-Vouga 3409 907 774 554 384 471 319

  Douro 3304 1028 840 397 248 552 239

  Alto Trás-os-
Montes 3180 865 988 268 274 487 298

          
 Centro  35361 9023 10336 4210 3220 5489 3083
  Baixo Vouga 5914 1311 1884 685 503 953 578
  Baixo Mondego 4940 1196 1441 744 356 745 458
  Pinhal Litoral 3926 1138 1229 435 292 548 284

  Pinhal Interior 
Norte 2408 603 674 342 243 341 205

  Dão Lafões 4683 1089 1420 479 468 813 414

  Pinhal Interior 
Sul 625 184 192 63 66 83 37

  Serra da Estrela 881 214 273 84 82 164 64

  Beira Interior 
Norte 1926 558 444 303 203 278 140

  Beira Interior 
Sul 1126 226 339 118 161 165 117

  Cova da Beira 1481 331 443 203 133 220 151
  Oeste 4122 1329 965 391 376 685 376
  Médio Tejo 3329 844 1032 363 337 494 259
          

 
Lisboa e 
Vale do 
Tejo

 31874 5624 10035 4040 4206 5509 2460

  Grande Lisboa 23959 4451 7539 3172 2897 4028 1872

  Península de 
Setúbal 7915 1173 2496 868 1309 1481 588

          
 Alentejo  11821 3189 3314 997 1499 1872 950
  Alentejo Litoral 1641 518 370 189 208 227 129
  Alto Alentejo 2382 608 712 203 301 373 185
  Alentejo Central 2856 848 727 212 338 495 236
  Baixo Alentejo 2165 644 609 190 215 354 153
  Lezíria do Tejo 2777 571 896 203 437 423 247
          
 Algarve  6176 1403 1773 773 620 1076 531
          
R.A. Açores   x x x x x x x
          
R.A. Madeira   x x x x x x x

Fonte: Recenseamento Escolar Anual 2005/2006 - Inquérito Preliminar.
Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo. GIASE
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Tabela 9.4.3 Número de computadores e de computadores com ligação à Internet*, por natureza 
do estabelecimento e por nível de ensino, anos lectivos 2001/2002, 2004/2005 e 2005/2006

Computadores Computadores com ligação à Internet

2001/2002 2004/2005 2005/2006 2001/2002 2004/2005 2005/2006
Total   79 407  113 921  125 756  40 573  82 780  94 644
        
Público   63 084  90 389  100 273  30 911  63 694  73 251
 1.º ciclo do ens. Básico  15 906  18 175  26 166  8 132  10 828  15 744
 2.º ciclo do ens. Básico  11 267  18 759  19 244  5 710  13 812  15 085
 3.º ciclo do ens. Básico  17 713  27 918  30 507  8 633  20 436  23 598
 Secundário  18 198  25 537  24 356  8 436  18 618  18 824
        
Privado   16 323  23 532  25 483  9 662  19 086  21 393

 1º Ciclo  3 015  4 692  5 104  1 206  3 066  3 533
 2º Ciclo  1 745  2 735  2 983   944  2 165  2 471
 3º Ciclo  2 502  4 349  4 999  1 380  3 487  4 182
 Secundário  9 061  11 756  12 397  6 132  10 368  11 207

Fonte: GIASE/ME.
* Continente

Tabela 9.4.4 Número de alunos por computador e por computador com ligação à Internet, natureza 
do estabelecimento e por nível de ensino, anos lectivos 2001/2002, 2004/2005 e 2005/2006

 
 Alunos/Computador Alunos/Computador com ligação à Internet

  2001/2002 2004/2005 2005/2006 2001/2002 2004/2005 2005/2006
Total  17,3 11,7 10,5 33,8 16,1 14,0
        
Público  19,1 12,8 11,5 38,9 18,2 15,7
 1.º ciclo do ensino básico 26,7 22,9 16,0 52,3 38,4 26,6
 2.º ciclo do ensino básico 19,6 11,5 10,9 38,6 15,6 14,0
 3.º ciclo do ensino básico 17,6 10,7 10,3 36,1 14,6 13,3
 Secundário 13,4 8,9 8,6 29,0 12,2 11,1
        
Privado  10,4 7,3 6,8 17,6 9,0 8,1
 1º Ciclo 15,9 9,8 9,3 39,7 15,1 13,5

 2º Ciclo 16,1 10,3 9,5 29,8 13,0 11,5
 3º Ciclo 15,6 9,6 8,8 28,2 12,0 10,5
 Secundário 6,1 4,8 4,4 9,0 5,4 4,8

Fonte: GIASE/ME
* Continente
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Tabela 9.4.5 Escolas* ligadas à Internet pela Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS), de 
1997/1998 a 2006/2007

 
 Número de escolas

Número de ligações de escolas à Internet

RDIS Banda larga
1997/1998 10466 1623 -
1998/1999 10270 2113 -
1999/2000 10174 2352 -
2000/2001 9937 8845 -
2001/2002 9865 10592 -
2002/2003 9497 10902 -
2003/2004 9212 10902 -
2004/2005 8733 9043 618
2005/2006 8584 3468 8618
2006/2007 7068 - 7219

Fonte: GIASE/ME e FCCN.
Nota: O nº de ligações é o de Janeiro do correspondente ano lectivo, com excepção de 2006/07 em que é de Outubro de 2006.
* Escolas públicas do ensino básico e secundário (1º ao 12º ano) -  Continente
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9.5 Comércio Electrónico

Tabela 9.5.1 Utilizadores* de comércio electrónico (%), 2002 a 2006

 2002 2003 2004 2005 2006
Utilizadores de comércio electrónico 2 2 3 4 5

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2002 - 2006.
* Indivíduos entre os 16 e os 74 anos

Tabela 9.5.2 Utilizadores* de comércio electrónico, na União Europeia(%), 2002 a 2006

 2002 2003 2004 2005 2006
UE25 x x 16 18 21
UE15 13 15 21 21 23
Áustria 8 8 13 19 23
Bélgica x x x 11 14
Chipre x x 3 4 5
República Checa x 3 3 3 x
Alemanha 17 24 29 32 38
Dinamarca 24 16 22 26 31
Estónia x x 4 4 4
Grécia 1 1 1 2 3
Espanha 2 5 5 8 10
Finlândia 11 14 24 25 29
Hungria x x 2 5 5
Irlanda x 5 10 14 21
Itália 3 4 x 4 5
Lituânia x 1 1 1 2
Luxemburgo 13 18 32 31 35
Letónia x x 2 3 5
Países Baixos 15 18 x 31 36
Polónia x x 3 5 9
Portugal 2 2 3 4 5
Suécia 24 21 30 36 39
Eslovénia x x 4 8 8
Eslováquia x x 6 6 7
Reino Unido 25 24 28 36 38

Fonte: EUROSTAT - Survey on ICT Usage in Households and by Individuals 2002 - 2006.
* Indivíduos entre os 16 e os 74 anos

Tabela 9.5.3 Número de compras realizadas através da Internet* (%) 2005 e 2006

 2005 2006
1 compra 39 39
2 compras 22 21
3 e mais compras 39 39

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2005 - 2006.

* Por indivíduos entre os 16 e os 74 anos que realizaram comércio electrónico no primeiro trimestre do ano
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Tabela 9.5.4 Valor das aquisições realizadas através da Internet* (%), 2005 e 2006

 2005 2006
Até  30  € 14 14
Mais  de  30  €  até  100€ 38 39
Mais  de  100  €  até  200€ 19 17
Mais  de  200  €  até  300€ § 9
Mais  de  300  € 24 21

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2005 - 2006.
* Por indivíduos entre os 16 e os 74 anos que realizaram comércio electrónico no primeiro trimestre do ano

Tabela 9.5.5 Modo de pagamento das aquisições realizadas através da Internet* (%), 2004 a 2006

 2004 2005 2006
Online com cartão de crédito 65 41 56
Multibanco 40 23 22
Acto de entrega com dinheiro/cheque 41 26 18
Reembolso postal 51 26 18

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2005 - 2006.
* Por indivíduos entre os 16 e os 74 anos que realizaram comércio electrónico no primeiro trimestre do ano

Tabela 9.5.6 Produtos adquiridos através da Internet*(%), 2004 a 2006

 2004 2005 2006
Livros/revistas/jornais/material de e-Learning 37 32 36
Viagens e alojamento 18 16 24
Filmes/música 21 25 23
Bilhetes para espectáculos/eventos 18 24 20
Roupas/equipamentos desportivos 13 19 19
Equipamento electrónico 16 18 16
Software informático 20 19 14
Hardware informático 14 16 13
Aquisição  de  acções  na  bolsa/serviços  financeiros/seguros 13 13 §

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2005 - 2006.
* Por indivíduos entre os 16 e os 74 anos que realizaram comércio electrónico no primeiro trimestre do ano

Tabela 9.5.7 Razões para utilizar comércio electrónico*(%), 2005 a 2006

 2005 2006
Comodidade 77 81
Rapidez na compra 60 70
Variedade de produtos 59 61
Informação detalhada e actual de preços 58 59
Disponível 24h/dia 57 59
Facilidade em comparar produtos 52 58
Preços mais acessíveis 41 53
Oferta de produtos de acordo com o pedido do comprador 42 47
Acesso a produtos raros/indisponíveis 55 46
Rapidez na entrega 40 43
Privacidade na compra 21 24

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2005 - 2006.
* Por indivíduos entre os 16 e os 74 anos que realizaram comércio electrónico no primeiro trimestre do ano
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Tabela 9.5.8 Barreiras à utilização de comércio electrónico*(%), 2005 a 2006

 2005 2006

Preferência pelo contacto pessoal 84 81
Não teve necessidade 71 71
Força  de  hábito/fidelidade  ao  comerciante 67 60
Problemas  de  confiança  com  recepção/devolução/reclamação/queixas 29 30
Falta de competências 14 13
Não tem cartão de crédito/débito para pagamentos na Internet 16 13
Produtos de que necessita indisponíveis 6 8
Velocidade de ligação à Internet lenta 4 5

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2005 - 2006.
* Indivíduos entre os 16 e os 74 anos que não realizaram comércio electrónico no ano anterior ou que nunca realizaram
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9.6 Redes De Distribuição Por Cabo

Tabela 9.6.1 Número de alojamentos cablados (milhares), 2001 a 1.º Semestre de 2006

 2001 2002 2003 2004 2005 1ºS/06

Total de alojamentos cablados  3 024  3 361  3 488  3 624  3 770  3 914
Norte   769   861   909   970  1 017  1 113
Centro   438   464   479   501   528   553
Lisboa  1 454  1 612  1 661  1 701  1 757  1 761
Alentejo   83   119   122   124   128   131
Algarve   149   172   177   185   197   214
R.A. Açores   53   53   54   55   56   56
R.A. Madeira   77   81   85   87   87   87

Fonte: ICP-ANACOM.

Fonte: ICP-ANACOM. Elaboração própria

Tabela 9.6.2 Número* de assinantes do serviço de distribuição de televisão por cabo 2001 a 1.º 
Semestre de 2006

 2001 2002 2003 2004 2005 1ºS/06
Serviço de distribuição de televisão por cabo  1 119  1 262  1 334  1 341  1 399  1 407

Norte   247   291   315   318   328   328
Centro   137   156   162   161   168   168
Lisboa   593   644   678   676   707   712
Alentejo   23   35   35   36   38   38
Algarve   38   48   49   49   51   51
R.A. Açores   35   37   38   39   40   42
R.A. Madeira   46   51   56   62   66   67

Serviço de televisão digital por satélite (DTH) 224 289 341 375 394 383
Norte 70 93 111 123 123 119
Centro 69 92 113 125 126 119
Lisboa 25 29 31 33 37 35
Alentejo 30 39 45 48 49 45
Algarve 16 18 19 20 20 19
R.A. Açores 12 16 18 20 23 29

R.A. Madeira 2 3 4 5 17 17
Fonte: ICP-ANACOM.
* Em milhares

Figura A.9.8 - Total de alojamentos cablados
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Fonte: ICP-ANACOM. Elaboração própria

Tabela 9.6.3 Taxas de penetração da rede de distribuição por cabo, 2001 a 1.º Semestre de 2006

 2001 2002 2003 2004 2005 1ºS/06
Percentagem de alojamentos 
cablados no total de alojamentos 60 67 69 72 75 79

Percentagem de assinantes no 
alojamentos total de alojamentos 22 25 27 27 28 28

Nota: Não inclui assinantes de serviço de distribuição por satélite (DTH).
Fontes: ICP-ANACOM, INE.

Fonte: ICP-ANACOM. INE. Elaboração própria.
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As receitas publicitárias constituem par-
cela  fundamental  dos  financiamentos  dos  
vários sectores da comunicação social. 
Importa pois, dedicar um breve espaço 
para a análise dos principais indicadores 
de publicidade disponibilizados pelo Ins-
tituto Nacional de Estatística (INE) e pelo 
serviço MediaMonitor da Marktest.
Os dados da MediaMonitor relativos aos 
investimentos publicitários, quando cruza-
dos pelos diferentes meios de comunica-
ção1, revelam que o segmento que mais 
atraiu investimentos publicitários em 2006 
foi o da televisão (28.402.06 milhares de 
euros) atingindo uma quota de 70,2% do 
total. Seguiu-se o investimento em im-
prensa com 730.690 milhares de euros 
(18,1%), outdoor com 272.811 milhares 
de euros (6,7%), rádio, 187.322 milhares 
de euros (4,6%) e, por último, o cinema 
alcançou uma fracção de apenas 14.485 
milhares de euros (0,4% do total de inves-
timentos por meio). Figura A.10.1
Em 2005 a estruturação dos diferentes 
pesos de cada sector era idêntica, senão 
vejamos, a televisão recolheu 2.483.635 
milhares de euros do total de 3.641.425 
milhares de euros do bolo total dispendi-
do em publicidade – fatia que representou 
68,2% do total. Seguiu-se o investimen-
to em imprensa com 703.366 milhares 
de euros (19,3%), outdoor com 253.490 
milhares de euros (7%), rádio, 187.322 
milhares de euros (5,1%) e, por último, o 
cinema arrecadou uma porção de 13.612 
milhares de euros (0,4%).
Uma leitura longitudinal da série de 2003 
a 2006 permite salientar que o total dos 
investimentos publicitários nas categorias 
auscultadas pela MediaMonitor, cresceu 
significativamente  em  termos  absolutos  –  
quase dobrando o seu valor de 2.647.542 
milhares de euros em 2003 para 4.043.075 
milhares de euros no ano de 2006 –  o que 
equivale a uma taxa de crescimento nomi-
nal do investimento publicitário entre 2003 

1 Dados Marktest – Investimento Publicitário

Figura A.10.1 - Investimento publicitário por meio 2006

Fonte: MediaMonitor. Marktest. Elaboração própria 
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e 2006 de 15% ao ano. Figura A.10.2
Importa   no   entanto   reafinar   esta   análise  
aferindo as principais tendências evolu-
tivas dos investimentos em termos dos 
seus diferentes graus de representativida-

de em relação ao total. Em primeiro pla-
no assinala-se que os investimentos em 
televisão, para além de serem, em peso 
relativo, os mais elevados ao longo dos 
anos em análise, apresentam o ritmo de 
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Figura A.10.2 - Investimentos publicitários (2003 a 2006)

Fonte: MediaMonitor. Marktest. Elaboração própria 
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crescimento mais acentuado, passando 
de 1.502.059 milhares de euros (62,6% 
do total de investimentos publicitários), 
em 2002, para 2.840.206 (70,2%) em 
2006 - uma taxa de crescimento nominal 
ao ano de cerca de 17%.
Este aumento, absoluto e relativo, con-
correu para a quebra da relevância dos 
restantes sectores de comunicação. Com 
efeito, em igual período a aposta publici-
tária em imprensa viu o seu peso relativo 
decrescer de 23,3% para 18,1% do peso 
total de investimentos, apesar de o valor 
absoluto aumentar. Em igual período, o 
peso dos investimentos em rádio em rela-
ção  ao  total  inflectira  de  7,1%  para  4,6%.  
Com um comportamento mais estável, os 
investimentos em meios outdoor passa-
ram, de 7,1% para 6,7%. O cinema man-
teve-se entre 2003 e 2006 com o peso 
residual de 0,4% do total de investimentos 
publicitários.
Não  obstante,  refira-se  mais  uma  vez,  que  
os investimentos publicitários em termos 
reais subiram em todos os sectores (a me-
nor ritmo no sector da rádio e no cinema). 
Figura A.10.3
Os dados do INE revelam tendências aná-
logas, apresentando mais alguns sectores 
da comunicação na sua análise. Segun-
do os dados provenientes do Inquéritos 
aos Serviços Prestados às Empresas as 
vendas de espaço publicitário em 2005 
ascenderam aos 303.161.9 milhares de 
euros. O sector que mais atraiu publicida-
de foi o da televisão 1.700.189 milhares 
de euros (56,1% do total) desdobrado 
em 1.192.270 milhares de euros (39,3%) 
para a televisão terrestre de sinal aberto e 
507.919 milhares de euros (16,8%) para 
a televisão por cabo. Em segundo lugar, 
o meio mais utilizado pelos anunciantes 
foi a imprensa, que arrecadou 542.628 
milhares de euros (17,9%). Seguiu-se o 
sector dos painéis exteriores (outdoors) 
com 468.140 milhares de euros (15,4%), 
e o da rádio com 185.092 milhares de eu-
ros representando 6,1% do total. Em 5º 
lugar surge o sector do cinema registando 
51.728 milhares de euros (1,7%), a Inter-
net com 15.412 milhares de euros (0,5%). 
Com valores residuais surge a categoria 
do INE “Novos Meios” com 562 milhares 
de euros (0,02%), as telecomunicações/
call centers com 723 milhares de euros 
(0,02%)   e,   por   fim,   os   Serviços   Postais  
com 1.249 milhares de euros (0,04%). 
Há ainda a registar os 65.896 milhares de 
euros não diferenciados que recaíram na 
categoria “Outros” (2,2%). Figura A.10.4
Interessante indicador de mercado é 
também o custo total do espaço publici-
tário vendido por meio. Em consonância 
com a “hierarquização” supracitada, e as 
leis da oferta e da procura, o custo mais 
alto é o da televisão, no total 1.530.502 
(58,4% do total). Segue-se a Imprensa 
com 418.850 milhares de euros 16%, os 
Painéis Exteriores com 393.097 milhares 
de euros (15%) e a Rádio com 100.230 
milhares de euros (3,8%), Cinema com 
24.082 milhares de euros (0,9%), internet 
9.233 milhares de euros (0,4%). A catego-
ria indiferenciada “Outros” recolhe ainda 

143.383 milhares de euros (5,5%).
Do lado da produção em publicidade, o 
número de agências de publicidade em 
serviço cresceu, segundo o INE, de 3.263 
em 2004 para 3.451 em 2005, com uma 
clara concentração na NUT II de Lisboa. 
Com efeito, 64,2% das agências de publi-
cidade recenseadas encontravam-se em 
Lisboa, 20,1% na região Norte, 10,1% na 
região Centro, 4,5% na região do Algarve 
e 1,1% na região do Alentejo.
A mesma assimetria regional mostra-se 
nas empresas de gestão de suportes pu-
blicitários, mas mais matizada. Do total 
das 972 empresas auditadas por este in-
quérito em 2005, 46,4% encontrava-se si-
tuada na região de Lisboa e 40,2% na re-
gião Norte. A região Centro detinha 7,9%, 
a do Algarve 4,4% e a região do Alentejo 
apenas 1% do total.
Passando para o Top 3 das agências cria-
tivas, vemos, segundo a Marktest, que a 
Euro RSCG Lisboa se encontrava no topo 
do ranking em 2006, com 346.051 milha-
res de euros de investimento. Seguiam-se 
a Y&R Red Cell com 243.476 milhares 
de euros, a agência Publicis Publicidade 
Lda com 237.157 milhares de euros. Já 

no que toca ao ranking das agências de 
meios, o Top 3 foi liderado, no 1º semestre 
de 2006, pela Media Planning com 59.896 
milhares de euros, seguida da Initiative 
com 44.439 e pela Mediaedge:Cia com 
32.908 milhares de euros (MediaMonitor. 
Marktest).
E do lado dos anunciantes o top do 1º se-
mestre de 2006 era, segundo a MediaMo-
nitor ocupado pela Reckitt Benckiser com 
102.738 milhares de euros (sendo a maior 
parte investida na Televisão) 101821, se-
guida pela Vodafone Telecel – Comunica-
ções Pessoais S.A. com 97.402 milhares 
de euros (80.564 dos quais investidos em 
televisão) e pela Modelo Continente Hi-
permercados S.A. com 90.910 milhares 
de euros (81.513 dos quais investidos em 
spots televisivos).

Figura A.10.3 - Investimento publicitário por meio 2002 a 2006

Fonte: MediaMonitor. Marktest. Elaboração própria 

Figura A.10.4 - Venda de espaço publicitário, segundo o meio 2005

Fonte: INE - Inquéritos aos Serviços Prestados às Empresas. Elaboração Própria 
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 2006 Cinema Outdoor Imprensa Rádio Televisão Total
Pos.  Investimento Investimento Investimento Investimento Investimento Investimento

1 Reckitt Benckiser  357 405 156 101821 102738

2 Vodafone Telecel-Comun.
Pessoais Sa 361 6022 4926 5528 80564 97402

3 Modelo Continente 
Hipermercados Sa 248 4081 1038 4031 81513 90910

4 Procter & Gamble  532 1960 216 87784 90493

5 L’oreal-Portugal Lda  1266 5509 157 82763 89694

6 Telecomunicações Moveis 
Nacionais 183 2747 4460 4159 65492 77041

7 Danone Portugal Sa.  3154 677 186 65853 69870

8 Unicer - Bebidas De 
Portugal Sa. 3387 12871 833 504 46702 64296

9 Optimus 
Telecomunicações Sa. 60 3989 1882 2383 54632 62946

10 Portugal Telecom 403 3970 3540 5060 48079 61052

Deve assim, salientar-se que o volume 
global dos investimentos publicitários 
tem   crescido   de   modo   bastante   signifi-
cativo nos últimos anos, dando conta da 
crescente importância da publicidade nas 
estratégias de mercado. Este crescimento 
não  significa  porém  que  as  receitas  publi-
citárias das empresas de media sejam ne-
cessariamente superiores ao passado. O 
crescente alargamento e fragmentação do 
mercado dos media poderá implicar uma 
redistribuição do bolo total do investimen-
to publicitário por mais agentes o que sig-
nificará  receitas  publicitárias  menores.
Esta tendência de crescimento espelha-
se em todos os sectores da comunicação 
social, mas sobretudo na esfera televisiva 
onde o ritmo de crescimento é mais acen-
tuado, distanciando-se dos outros media 
analisados. A televisão apresentando-se, 
comparativamente, com um maior e trans-
versal grau de penetração social, entre 
muitos outros motivos pela alfabetização 
tardia e os hábitos de leitura reduzidos, 
reveste-se de um maior poder atractivo 
junto dos anunciantes.
A análise longitudinal da hegemonia da 
televisão em termos de investimentos pu-
blicitários aponta ainda, com as devidas 
precauções, para a acentuação desse 
diferencial no futuro. Sendo certo que pa-
ralelamente despontam novas lógicas e 
formatos de publicidade, nomeadamente 
através da utilização crescente da plata-
forma internet. Este deverá ser um merca-
do em expansão.

Tabela A.10.1 – Principais anunciantes por meios, 2006
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Tabela 10.1 Repartição da prestação de serviços, segundo os serviços prestados, por NUTS II, 
2005 e 2004

Actividades/Serviços Continente
NUTS II

Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve

Serviços de Publicidade1
2004 4 692 563  423 147  35 965 4 209 643  4 388  19 420
2005 4 432 880  113 154  39 178 4 262 709  1 091  17 635

Prestação de Serviços de Comunicação
2004 4 118 207  400 891  30 619 3 680 543  3 100  15 013
2005 3 895 233  93 101  31 668 3 755 920  1 080  14 351

Planeamento e Compra de Espaço
2004  395 356   191   131  395 035 - -
2005  381 816   758 -  380 871 -   187

 Actividades Produtivas de Apoio à Comunicação
2004  158 095  35 482  6 325  113 225   882  2 181
2005  151 072  17 305  6 347  124 312   11  3 097

Serviços de Publicidade (actividade secundária)
2004  20 905   64 -  20 840 - -
2005  4 759  1 990  1 163  1 607 - -

Outros Serviços (inclui Serviços de 
Formação)

2004  698 495  53 565  19 184  618 240  3 550  3 956
2005  753 873  63 263  31 771  645 160  7 644  6 036

Fonte: INE - Inquéritos aos Serviços Prestados às Empresas
Unidade: 103  €
1 Foi alterada a óptica de análise - na versão de 2004 não foram incluídos os valores de espaço publicitário vendido e em 2005 esses valores passam a estar incluídos.

Tabela 10.2 Distribuição do volume de negócios, por cliente e actividades inquiridas, segundo a 
actividade principal da empresa, 2005 e 2004

Cliente Publicidade

  %

Total do Volume de Negócios 2004 5 421 291
2005 5 096 978

   Agricultura, Pesca e Indústrias Extractivas 2004  0,0
2005  0,1

   Indústrias transformadoras, construção e produção e distribuição de electricidade, gás e água 2004  7,2
2005  16,9

     Indústria Transformadora 2004 5,7
2005  15,5

     Construção 2004  0,4
2005  0,7

     Produção e distribuição de electricidade, gás e água 2004  1,1
2005  0,7

   Comércio por Grosso, a Retalho e Reparações 2004  12,6
2005  25,6

   Alojamento e Restauração 2004  0,0
2005  1,6

   Transportes, Armazenagem e Comunicações 2004  5,4
2005  7,4

   Actividades Financeiras (inclui Banca e Seguros) 2004  2,7
2005  4,9

   Actividades Imobiliárias, Alugueres  e Serviços Prestados às Empresas 2004  55,7
2005  30,2

   Das quais: Outras Empresas da Actividade em Análise 2004  88,3
2005  62,9

   Administração Pública, Defesa e Segurança Social 2004  0,4
2005  0,6

   Educação 2004  0,9
2005  0,6

   Saúde e Acção Social 2004  1,6
2005  0,8

   Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais 2004  3,7
2005  1,1

   Actividades das Famílias, Organismos Internacionais e Outras Instituições Extra-territoriais 2004  0,0
2005  0,4

   Particulares e Outros 2004  9,9
2005  9,8

Fonte: INE - Inquéritos aos Serviços Prestados às Empresas
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Tabela 10.3    Número de empresas de serviços de publicidade por região e por actividade principal, 
2005 e 2004

Actividades Económicas (CAE Rev. 2.1)  
 Continente NUTS II

Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve
 

Total de empresas
2004 3 901  895  466 2 300  87  153
2005 4 423 1 084  426 2 666  49  198

   74401 - Agências de Publicidade
2004 3 263  700  387 1 979  66  131
2005 3 451  693  349 2 215  39  155

   74402 - Gestão de Suportes Publicitários 
2004  638  195  79  321  21  22
2005  972  391  77  451  10  43

Fonte: INE - Inquéritos aos Serviços Prestados às Empresas

Figura 10.1
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Fonte: INE - Inquéritos aos Serviços Prestados às Empresas. Elaboração Própria.

Figura 10.2
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Fonte: INE - Inquéritos aos Serviços Prestados às Empresas. Elaboração Própria.
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Tabela 10.4 Variáveis económicas principais, por região, segundo a actividade principal da empresa 
de serviços de publicidade, 2005 e 2004

Variáveis Económicas/CAE (Rev. 2.1)  
 Continente

NUTS II
Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve

  
VOLUME DE NEGÓCIOS 2004 5 421 291  449 013  50 008 4 893 625  8 759  19 886

2005 5 096 978  173 343  57 951 4 839 142  1 706  24 838

   74401 - Agências de Publicidade 2004 1 985 349  403 230  42 668 1 516 065  8 268  15 118
2005 1 464 735  124 925  50 116 1 267 175  1 527  20 992

   74402 - Gestão de Suportes Publicitários 2004 3 435 942  45 783  7 340 3 377 560   492  4 768
2005 1 330 790  48 418  7 835 1 270 514   178  3 846

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2004 2 185 185  400 891  30 619 1 735 562  3 100  15 013
2005 1 623 869  104 963  43 569 1 457 315  1 478  16 544

   74401 - Agências de Publicidade 2004 1 616 951  366 987  27 240 1 205 725  2 717  14 283
2005  843 457  80 782  36 999  708 944  1 299  15 432

   74402 - Gestão de Suportes Publicitários 2004  568 233  33 904  3 379  529 837   383   730
2005  780 412  24 181  6 570  748 371   178  1 112

VENDA DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO 2004 2 806 471  22 039  7 567 2 771 378  1 081  4 407
2005 3 031 619  32 260  8 762 2 984 615   138  5 843

   74401 - Agências de Publicidade 2004  249 368  19 501  5 675  222 804   972   415
2005  581 648  24 957  8 103  545 328   138  3 123

   74402 - Gestão de Suportes Publicitários 2004 2 557 103  2 538  1 892 2 548 573   109  3 992
2005 2 449 970  7 303   659 2 439 287 -  2 721

COMISSÕES RECEBIDAS 2004  318 760  3 695   126  314 939 - -
2005  332 782   597 -  331 845 -   339

   74401 - Agências de Publicidade 2004  12 307  3 674   110  8 523 - -
2005  8 363   597 -  -  

   74402 - Gestão de Suportes Publicitários 2004  306 453   22   16  306 416 - -
2005  22 966 - -  -  

OUTRAS VENDAS 2004  103 287  22 388  11 696  64 158  4 579   466
2005  108 709  35 522  5 619  65 366   90  2 111

   74401 - Agências de Publicidade 2004  83 620  13 068  9 643  55 910  4 579   420
2005  31 267  18 589  5 014    90  

   74402 - Gestão de Suportes Publicitários 2004  19 667  9 320  2 053  8 248 -   46
2005  77 442  16 933   606  -  

COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS 2004 5 128 323  597 297  65 760 4 450 151  5 360  9 755
2005 3 898 072  101 886  35 061 3 746 539   504  14 081

   74401 - Agências de Publicidade 2004 1 862 219  567 393  61 372 1 220 341  5 177  7 937
2005  985 239  80 726  27 664  865 297   471  11 081

   74402 - Gestão de Suportes Publicitários 2004 3 266 104  29 904  4 388 3 229 810   183  1 818
2005 2 912 832  21 160  7 397 2 881 242   33  3 000

DOS QUAIS: 
   SUBCONTRATOS

2004 1 126 843  76 659  8 640 1 037 763   343  3 438
2005  841 596  45 721  7 772  784 174   47  3 883

   74401 - Agências de Publicidade 2004  702 768  59 154  7 775  632 432   338  3 067
2005  571 972  42 427  6 108  519 817   47  3 573

   74402 - Gestão de Suportes Publicitários 2004  424 075  17 504   865  405 331   5   371
2005  269 624  3 294  1 664  264 356 -   310

   CUSTO DO ESPAÇO PUBLICITÁRIO 2004 2 614 523  7 301  2 893 2 603 636   313   379
2005  2 619 377  2 122  1 175 2 615 454   183   443

   74401 - Agências de Publicidade 2004  196 416  6 739  2 317  187 010   277   72
2005  145 088  1 281  1 147  142 217   183   260

   74402 - Gestão de Suportes Publicitários 2004 2 418 107   562   576 2 416 626   36   307
2005 2 474 289   841   28 2 473 237 -   183

   COMISSÕES PAGAS 2004  285 633   925   105  284 566   5   32
2005  16 484   153   10  16 270 -   51

   74401 - Agências de Publicidade 2004  1 516   550   105   853   5   2
2005   920   29   10   830 -   51

   74402 - Gestão de Suportes Publicitários 2004  284 116   375 -  283 713 -   29
2005  15 564   123 -  15 440 - -

CUSTOS COM PESSOAL 2004  304 005  39 334  10 973  246 085  2 138  5 474
2005  343 613  28 479  9 055  299 128   538  6 413

   74401 - Agências de Publicidade 2004  213 064  31 899  9 553  165 180  2 078  4 354
2005  241 341  18 957  7 402  209 031   484  5 468

   74402 - Gestão de Suportes Publicitários 2004  90 941  7 435  1 420  80 905   60  1 121
2005  102 020  9 522  1 654  89 845   54   945

Fonte: INE - Inquéritos aos Serviços Prestados às Empresas
Unidade: 103  €
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Tabela 10.5 Distribuição do volume de negócios por clientes, segundo a região e a actividade 
principal da empresa de serviços de publicidade, 2005 e 2004

Volume de Negócios

Número 
médio de 
clientes 

(nº)

Por proveniência Por residência Contribuição dos 3 maiores 
clientes

 
 Empresas Sector 

Público Famílias
Clientes 
residen- 

tes

Clientes não residentes

Até 
25

25 a 
49

50 a 
74

75 
e +

Total União 
Europeia

Fora da 
União 

Europeia

Região e CAE (Rev 2.1) %

Continente  53 94,9 4,1 1,0 96,2 3,8 3,5 0,3 3,0 7,2 5,5 84,3

Região NUTS II             

   Norte 54 90,7 6,7 2,6 95,8 4,2 4,1 0,0 13,6 12,3 9,5 64,7

   Centro 95 92,2 6,2 1,6 99,8 0,2 0,2 - 25,7 30,9 20,0 23,4

   Lisboa 46 98,5 1,4 0,1 95,8 4,2 3,8 0,3 2,6 6,9 5,3 85,1

   Alentejo 108 81,2 10,9 7,9 98,4 1,6 1,6 - 8,5 0,3 5,4 85,7

   Algarve 48 78,3 19,7 1,9 95,7 4,3 1,7 2,6 6,2 34,1 7,1 52,6

Actividades  
 

74401 - Agências de 
Publicidade 42 96,9 1,9 1,2 95,3 4,7 4,2 0,4 4,3 16,7 26,3 52,8

74402 - Gestão de 
Suportes Publicitários 93 87,7 12,1 0,2 99,4 0,6 0,6 0,0 2,7 5,6 1,8 89,9

Fonte: INE - Inquéritos aos Serviços Prestados às Empresas
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Tabela 10.6  Distribuição do volume de negócios, por região e cliente, segundo a actividade principal 
da empresa de serviços de publicidade, 2005 e 2004 (%)

 %

Cliente  
 Continente NUTS II

Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve

Total do Volume de Negócios (103 euros)
2004 5 421 291  449 013  50 008 4 893 625  8 759  19 886
2005 5 096 978  173 343  57 951 4 839 142  1 706  24 838

   Agricultura, Pesca e Indústrias Extractivas
2004 0,0 0,1 0,2 0,0 1,7 0,2
2005 0,1 0,8 1,4 0,0 0,9 0,1

    Indústrias Transformadoras, Construção e Produção e  
    Distribuição de Electricidade, Gás e Água

2004 7,2 6,4 14,8 7,2 7,6 9,7
2005 16,9 19,3 20,3 16,7 1,7 6,1

    Indústria Alimentar e de Bebidas
2004 x x x x x x
2005 12,5 3,6 1,0 13,5 1,1 0,2

      Outra Indústria Transformadora1
2004 5,7 5,0 7,6 5,7 2,8 0,1
2005 2,9 10,4 12,9 2,2 - 0,1

      Construção
2004 0,4 1,0 6,6 0,2 4,5 9,6
2005 0,7 4,9 5,6 0,2 0,5 5,8

      Produção e Distribuição de Electricidade, Gás e Água
2004 1,1 0,4 0,6 1,2 0,2 0,0
2005 0,7 0,5 0,8 0,7 - -

   Comércio por Grosso, a Retalho e Reparações
2004 12,6 17,6 26,4 11,9 55,2 29,0
2005 25,6 25,8 17,9 25,9 60,1 6,9

      Comércio por Grosso
2004 4,8 4,0 7,1 4,8 34,7 1,0
2005 10,8 16,9 4,8 10,7 19,6 0,9

      Comércio a Retalho
2004 4,7 8,1 13,9 4,3 18,0 22,1
2005 7,8 6,1 6,5 8,0 39,7 4,7

      Comércio Automóvel
2004 3,1 5,6 5,4 2,8 2,4 5,9
2005 6,9 2,8 6,6 7,3 0,8 1,3

   Alojamento e Restauração
2004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2005 1,6 5,1 3,2 1,0 5,1 32,6

   Transportes, Armazenagem e Comunicações
2004 5,4 1,1 1,0 5,8 2,2 0,5
2005 7,4 1,7 0,5 8,0 - 0,1

   Actividades Financeiras (inclui Banca e Seguros)
2004 2,7 1,7 0,3 2,8 0,9 0,0
2005 4,9 1,3 0,7 5,3 - 0,7

   Actividades Imobiliárias, Alugueres  e Serviços 
   Prestados às Empresas

2004 55,7 11,0 44,4 60,1 16,6 27,8
2005 30,2 37,5 41,7 29,4 10,8 32,5

   Das quais: 
     Outras Empresas de Publicidade

2004 88,3 32,8 19,5 89,8 68,3 23,5
2005 62,9 84,8 79,0 60,5 32,2 62,4

   Administração Pública, Defesa e Segurança 
   Social Obrigatória

2004 0,4 1,0 7,1 0,2 9,2 9,8
2005 0,6 0,7 5,8 0,5 13,0 4,9

   Educação
2004 0,9 0,9 1,0 0,9 1,4 2,6
2005 0,6 1,1 1,7 0,5 2,0 0,2

   Saúde e Acção Social
2004 1,6 16,3 1,1 0,3 1,5 0,7
2005 0,8 1,9 0,9 0,7 2,0 0,3

   Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais 
   e Pessoais

2004 3,7 39,6 2,4 0,4 0,4 4,2
2005 1,1 2,0 5,2 1,0 4,2 4,0

   Actividades das Famílias, Organismos Internacionais e 
   Outras Instituições Extra-territoriais

2004 0,0 - - 0,0 - 1,2
2005 0,4 0,6 0,2 0,4 - 0,8

   Particulares e Outros
2004 9,9 4,2 1,4 10,5 3,3 14,1
2005 9,8 2,1 0,5 10,5 0,2 10,9

Fonte: INE - Inquéritos aos Serviços Prestados às Empresas
1 Inclui a indústria alimentar e de bebidas em 200
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Tabela 10.7 Repartição da prestação de serviços (%), por área de negócios, segundo a actividade 
principal da empresa de serviços de publicidade, 2005 e 2004

Serviços
 
 
 

Total

Actividades 
74401 74402

Agências de 
Publicidade

Gestão de Suportes 
Publicitários

Total de Prestação de Serviços1 2004 4 991 656 1 616 951 3 374 704
2005 4 655 488 1 425 105 3 230 382

Prestação de Serviços de Comunicação
2004 4 438 200 1 404 659 3 033 540
2005 3 830 116  906 599 2 923 517

   Campanhas de Publicidade em Meios Tradicionais
2004 3 623 669  627 174 2 996 495
2005 3 112 804  311 763 2 801 041

   Campanhas de Marketing Relacional (mailing’s, internet, outros)
2004  31 641  30 522  1 119
2005  70 642  30 927  39 715

   Acções no Ponto de Venda
2004  34 894  32 823  2 071
2005  74 608  30 241  44 366

   Acções de Relações Públicas e de Relações com a Imprensa
2004  91 471  91 389   82
2005  1 544  1 526   18

   Design
2004  540 108  529 021  11 087
2005  77 200  54 104  23 096

            Gráfico2
2004  68 252  63 016  5 236
2005  68 412  46 574  21 838

      De equipamentos3
2004  471 856  466 005  5 851
2005  8 788  7 530  1 258

   Multimédia (CD, DVD, sites)
2004  15 132  13 475  1 656
2005  5 092  3 827  1 265

   Eventos
2004  34 375  33 967   408
2005  277 160  276 350   810

   Outras Acções
2004  66 890  46 267  20 622
2005  211 066  197 860  13 206

Planeamento e Compra de Espaço
2004  395 356  107 975  287 381
2005  381 816  190 670  191 145

Actividades Produtivas de Apoio à Comunicação
2004  158 095  104 313  53 783
2005  151 072  111 764  39 308

      Produção  Gráfica
2004  26 309  15 257  11 052
2005  102 017  84 769  17 248

   Produção de Brindes
2004  25 193  24 895   298
2005  11 305  5 025  6 280

   Produção de Audiovisuais
2004  10 205  9 208   997
2005  10 679  10 652   27

   Produção de Stands
2004  22 135  21 040  1 094
2005  16 291  3 631  12 660

   Outras4
2004  74 254  33 912  40 341
2005  10 781  7 689  3 092

Estudos de Mercado
2004   4   4 -
2005   85   85 -

Outros Serviços 2004 x x x
2005  259 513  215 988  76 412

Fonte: INE - Inquéritos aos Serviços Prestados às Empresas
Unidade: 103  €

1 Os valores incluem o Espaço Publicitário Vendido
2 Em 2004, inclui Packaging, embalagens e rotulagem, brochuras, folhetos e relatórios e contas
3 Em 2004 inclui stands, decoração de espaços e outros
4 Em 2004 inclui produção de multimédia, organização e gestão de bases de dados, call-centers, organização de eventos, empresas de merchandising e logística de marketing
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Tabela 10.8 Venda de espaço publicitário, segundo o meio utilizado e por cliente, 2005

Meio Total 
Cliente

Anunciantes Agências (CAE: 
74401/74402) Outras Empresas

TOTAL  3 031 619  1 276 436  1 566 143   189 040
   Televisão  1 700 189   850 491   681 033   168 665
      Terrestre de sinal 
aberto  1 192 270   610 715   567 582   13 974

      Por cabo   507 919   239 776   113 451   154 691
   Rádio   185 092   46 382   137 842    868
   Imprensa   542 628   128 410   406 532   7 686
   Painéis Exteriores   468 140   161 643   300 461   6 036
   Cinema   51 728   25 026   24 238   2 464
   Internet   15 412   11 153   3 851    408
   Novos Meios    562 -    3    559
   Serviços Postais   1 249   1 249 - -
   Telecomunicações/call 
centers    723 - -    723

   Outros   65 896   52 081   12 182   1 632

Fonte: INE - Inquéritos aos Serviços Prestados às Empresas
Unidade: 103  €

Figura 10.3
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Fonte: INE - Inquéritos aos Serviços Prestados às Empresas. Elaboração Própria

Tabela 10.9  Custo do espaço publicitário vendido, segundo o meio utilizado e por cliente, 2005

Meio Total 
Vendedores

Anunciantes Intermediários das 
CAE: 74401/74402 Outras Empresas

Serviços de Publicidade Total  2 619 377  1 788 282   495 611   335 483
   Televisão  1 530 502  1 317 827   156 083   56 592
      Terrestre de sinal aberto  1 383 048  1 179 747   149 904   53 398
      Por cabo   147 454   138 080   6 179   3 194
   Rádio   100 230   43 582   46 634   10 014
   Imprensa   418 850   131 063   250 961   36 826
   Painéis Exteriores   393 097   266 873   22 157   104 066
   Cinema   24 082   4 832   16 596   2 653
   Internet   9 233   6 274   1 558   1 401
   Outros   143 383   17 831   1 622   123 931

Fonte: INE - Inquéritos aos Serviços Prestados às Empresas
Unidade: 103  €
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Tabela 10.10 Pessoal ao serviço, (%) por características dos recursos humanos, segundo a actividade 
principal da empresa de serviços de publicidade, 2005

Pessoal ao Serviço Total

CAE (Rev 2.1)
74401 74402

Agências de 
 Publicidade 

Gestão de Suportes 
 Publicitários

Total (nº) 2004 16 035 12 925 3 110
2005 17 679 12 709 4 969

Pessoas ao Serviço por Sexo     

   Mulheres 2004 42,0 43,0 38,1
2005 45,8 47,7 40,7

   Homens 2004 58,0 57,0 61,9
2005 54,2 52,3 59,3

Pessoas ao Serviço por Horário de trabalho     

   Tempo Parcial 2004 13,8 16,0 4,6
2005 12,7 13,7 10,1

   Tempo Completo 2004 86,2 84,0 95,4
2005 87,3 86,3 89,9

Pessoas ao Serviço por Função     

   Pessoal Dirigente 2004 22,9 21,8 27,8
2005 27,0 28,4 23,5

   Pessoal Técnico 2004 54,5 56,9 44,9
2005 58,0 60,8 50,8

      Criativo 2004 28,9 30,4 20,7
2005 19,1 17,7 23,3

      Outro Pessoal Técnico 2004 71,1 69,6 79,3
2005 80,9 82,3 76,7

   Pessoal administrativo 2004 9,8 8,8 13,6
2005 7,8 5,1 14,6

      Pessoal  não  qualificado 2004 8,5 8,8 7,5
2005 5,6 4,7 7,8

      Outro  pessoal  qualificado 2004 4,2 3,7 6,2
2005 1,6 0,9 3,3

Total de Pessoal Remunerado (nº) 2004 14 364 11 479 2 885
2005 15 641 11 197 4 444

Pessoal Remunerado a Tempo Parcial (nº) 2004 x x x
2005 1 667 1 312  354

Pessoas  em Prestação de Serviços (nº)1 2004 1 580 1 433  147
2005 3 062 1 368 1 694

Fonte: INE - Inquéritos aos Serviços Prestados às Empresas
1 - O número de pessoas em prestação de serviços não está incluído no total de pessoal ao serviço.

Tabela 10.11 Número de horas de formação em serviços de publicidade, 2005

Áreas de Formação Continente NUTS II
Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve

Número total de Horas 65 595 4 673 1 685 54 838 2 174 2 225
   Administração ou Gestão 7 491  126  17 7 326   
   Informática 20 350  111 1 006 19 220   
   Qualidade 2 217  33  8 2 176 - -
   Relações Públicas  852  43  8  794  7 -
   Marketing 4 192 3 096  91 1 005 - -
   Publicidade 6 832  330  100 6 402 - -
   Design 7 106  138  430 2 404 2 139 1 995
   Promoção e Vendas 6 209  713  17 5 316  7  156
   Outra Formação 10 346  83  8 10 195 -  60

Fonte: INE - Inquéritos aos Serviços Prestados às Empresas
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Tabela 10.12 Investimento por meio, 2002 a 2006

 2002 2003 2004 2005 2006
   
Cinema  9.903 13.392 13.612 14.485
   
Outdoor 170.999 200.154 224.793 253.490 272.811
   558.330 592.549 677.197 703.366 730.690
   Rádio 169.880 172.080 189.031 187.322 184.883
   Tv 1.502.059 1.672.856 1.895.760 2.483.635 2.840.206
[Total] 2.401.269 2.647.542 3.000.174 3.641.425 4.043.075

Fonte: MediaMonitor. Marktest
Milhares de Euros

Figura 10.4

Investimento publicitário por meio 2002 a 2006
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Fonte: MediaMonitor. Marktest. Elaboração própria.
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Tabela 10.13 Investimento mensal por meio, 2006 e 2005 

 
    Cinema    Outdoor    Imprensa    Rádio    Televisão Total 

2006 Janeiro 1.055 19.361 48.297 11.848 184.529 265.090
 Fevereiro 618 19.141 49.697 12.535 210.535 292.526
 Março 673 23.471 61.701 16.564 238.568 340.977
 Abril 1.337 23.108 62.405 16.939 252.216 356.004
 Maio 1.699 24.211 69.485 17.797 257.292 370.483
 Junho 896 24.169 66.916 15.830 242.171 349.981
 Julho 1.857 24.894 62.131 13.087 253.797 355.766
 Agosto 1.178 20.602 44.447 10.094 208.064 284.385
 Setembro 1.043 23.273 60.714 15.333 234.368 334.731
 Outubro 1.058 24.979 69.805 19.994 269.628 385.465
 Novembro 1.383 22.916 71.921 19.613 264.925 380.757
 Dezembro 1.686 22.687 63.173 15.249 224.115 326.910
 Total 14.485 272.811 730.690 184.883 2.840.206 4.043.075

      
2005 Janeiro 797 16.727 46.204 12.687 139.039 215.454

 Fevereiro 1.015 16.213 46.343 12.815 157.700 234.086
 Março 1.010 21.121 59.111 17.774 208.804 307.821
 Abril 740 21.447 64.969 16.049 210.148 313.353
 Maio 1.545 22.592 68.816 16.808 234.300 344.060
 Junho 1.319 22.980 66.828 18.556 229.830 339.512
 Julho 1.463 22.869 61.608 16.580 236.526 339.046
 Agosto 525 18.174 41.384 11.718 184.883 256.684
 Setembro 708 21.729 55.141 13.046 208.410 299.034
 Outubro 1.137 23.768 66.661 17.304 245.230 354.101
 Novembro 1.271 22.745 66.233 18.415 225.829 334.492
 Dezembro 2.083 23.127 60.067 15.571 202.936 303.783

 Total 13.612 253.490 703.366 187.322 2.483.635 3.641.425

Fonte: MediaMonitor. Marktest
Milhares de Euros

Figura 10.5

Investimento publicitário por meio 2006

   Cinema

   Outdoor

   Imprensa

   Rádio

   Televisão

Fonte: MediaMonitor. Marktest. Elaboração própria.



191

10. Publicidade

Figura 10.6

Investimento publicitário por meio 2005

   Cinema

   Outdoor

   Imprensa

   Rádio

   Televisão

Fonte: MediaMonitor. Marktest. Elaboração própria.

Tabela 10.14 Investimento por sector de actividade, 1º semestre de 2006 e 2005 

1º semestre de 2006

Cinema Outdoor Imprensa Rádio Televisão [Total]
 Investimento Investimento Investimento Investimento Investimento Investimento

Agro-pecuária E Pesca  26799,99 315377,62 68016,80 62402,25 472596,66
Artigos E Serviços Recreativos e 
Culturais 737933,16 6527263,33 24415269,79 6801777,59 29937320,08 68419563,96

Audiovisual,  Fotografia  e  Cinema 13500,00 1421247,85 3379697,62 869733,92 18866890,79 24551070,18
Bancos E Outras Inst. Monet. e 
Financeiras 132696,32 9669353,88 34883915,45 18895362,38 146822788,08 210404116,11

Bebidas 2087786,15 20621397,69 5482641,32 1235097,15 112769235,77 142196158,09

Bolsa   46577,00   46577,00

Calcado e Artigos de Couro  351878,32 1558092,48 146942,20 2284782,02 4341695,02

Classificados/Equivalentes   67046666,46   67046666,46

Comércio 84536,45 8215748,21 8141278,16 7118405,19 103736441,46 127296409,47

Comunicação Social 266858,97 2758847,36 5186132,48 1362461,66 13027933,45 22602233,92

Construção e Obras Publicas  356289,02 2169935,59 186394,02 1671516,29 4384134,92

Electricidade, Gás E Água  725243,70 1115054,77 672338,35 6052648,48 8565285,30

Electrodomésticos E Outros 1696,86 1099547,87 3884972,04 1972671,22 5636644,76 12595532,75

Equipamento De Escritório/Papelaria  305040,00 189871,82 218756,04 287288,85 1000956,71
Equipamento/Material Comercial, 
Industrial E Agrícola  93900,49 595962,30   689862,79

Equipamentos E Materiais De 
Segurança  2088,46 752044,70   754133,16

Higiene Do Lar  1562753,83 548567,80 317691,12 79470580,54 81899593,29

Higiene Pessoal 100785,73 6350944,10 19943388,10 72934,40 166106388,68 192574441,01

Ind. Da Madeira E Cortiça   197642,17   197642,17
Ind.  Do  Papel,  Artes  Gráficas  E  
Edição De Publica coes 149879,06 8196474,71 24983233,45 5432276,47 17525725,00 56287588,68

Ind. Metalúrgica E Siderúrgica   373238,51  51135,92 424374,43

Indiferenciados   4207713,62 73196,50  4280910,12

Industria Aeronáutica E Espacial   119135,38   119135,38

Industria Alimentação 315495,64 10961431,84 6033265,17 2045359,96 223742102,73 243097655,34

Industria Automóvel 617936,80 20524570,12 32243863,77 14609953,61 116724023,74 184720348,04
Industria De Armamento, Explosivos 
E Pirotecnia   1154,00   1154,00

Industria De Moldes  1904,46 2899,84   4804,30

Industria Do Mobiliário E Decoração 86434,47 442080,60 6051241,56 835021,28 5824593,65 13239371,56
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   Industria Dos Brinquedos/
Equipamento P\ Bebé 20776,01 463550,56 1895900,98 32386,00 9543278,34 11955891,89

   Industria Farmacêutica 23400,06 2303269,20 11797683,83 1350474,15 52071855,53 67546682,77

   Industria Naval   429554,00 13061,10  442615,10

   Industria Química Industrial   161792,47 27525,30 533246,89 722564,66

   Industria Têxtil 224791,41 4492524,83 8260375,67 91993,25 3246429,91 16316115,07

   Informática 114783,54 1762707,45 8831875,05 3570923,88 20181863,68 34462153,60
   Instrumentação, Controlo E 
Automação   1400,00   1400,00

   Instrumentos Musicais  3986,96 10532,65  0,00 14519,61
   Joalharia, Ourivesaria, Relojoaria E 
Medalhistica  2755203,63 6192799,66 86073,80 3492524,27 12526601,36

   Necrologia   1119662,33   1119662,33
      Oficiais,  Natureza  Legal  
Comunicados...   3352681,64   3352681,64

   Operações Sobre Imóveis 1528,72 1113923,37 6111914,82 393490,25 2294348,93 9915206,09

   Óptica 167343,97 1504423,27 1222813,82 1082023,10 9204111,86 13180716,02

      Para  Reclassificar   51033,32 6249,90 0,00 57283,22

   Produtos Metálicos   200525,40  879865,16 1080390,56

      Produtos  Não  Especificados  6458,78 986379,12  1739,09 994576,99

   Relatórios De Contas/Balanços   393196,84   393196,84

   Sectores Diversos  763718,00 2073109,85 1307186,43 7511035,35 11655049,63

   Seguros  520051,51 2235023,66 1326210,80 24461490,37 28542776,34
   Serviços Diversos As Empresas E 
Colectividade  11335,71 18022,38 23314,72  52672,81

   Serviços Diversos As Empresas E 
Pessoais 268,51 45325,14 1664317,89 48942,40 176490,55 1935344,50

   Serviços E Equipamento De 
Comunicação 535383,61 7331859,15 10784348,76 10324258,90 110243756,03 139219606,45

   Serviços Pessoais 177194,72 1581639,62 10881674,65 5514592,38 69449963,84 87605065,21

   Serviços Prestados A Colectividade 390667,97 2602602,12 11796197,48 1330361,33 11863252,38 27983081,28

   Serviços Prestados As Empresas  253347,72 2978747,42 538466,51 123405,58 3893967,23

   Tabaco   4170,00   4170,00

   Transportes 27407,43 1287007,55 1985757,27 875563,30 399648,86 4575384,41

   Turismo  2339205,63 9116324,22 459783,64 6866165,60 18781479,09

   Vernizes, Tintas, Lacas E Colas   253979,74 182076,80 2037240,80 2473297,34

   Vidro, Cristais E Porcelanas  2302,00 175521,01   177823,01

[TOTAL] 1º Semestre de 2006 6279085,56 131359248,05 358856148,90 91519347,80 1385182155,56 1973195985,87

Fonte: MediaMonitor. Marktest.

2005
Cinema Outdoor Imprensa Rádio Televisão [Total]

 Investimento Investimento Investimento Investimento Investimento Investimento

   Agro-pecuária E Pesca  23841,60 611375,07 99706,20  734922,87
   Artigos E Serviços Recreativos E 
Culturais 777806,81 12849325,88 48365370,07 12834577,40 49412362,98 124239443,14

      Audiovisual,  Fotografia  E  Cinema 344078,20 4325560,67 9322575,09 2649694,80 47775869,63 64417778,39
   Bancos E Outras Inst. Monet. E 
Financeiras 79233,26 10339436,82 50612528,32 39621294,40 176090612,95 276743105,75

   Bebidas 6082535,62 39242389,72 12979194,60 2194334,70 172422058,72 232920513,36

   Bolsa   53174,40 96720,00  149894,40

   Calcado E Artigos De Couro 13550,16 610568,68 2691730,99 596095,00 4482582,45 8394527,28

      Classificados/Equivalentes   127936830,34   127936830,34

   Comercio 239214,59 17039089,21 17487469,59 18503104,10 215412709,20 268681586,69

   Comunicação Social 307030,24 4148989,74 7716062,29 2360162,30 9825367,55 24357612,12

   Construção E Obras Publicas  239451,48 4809921,40 1433087,95 1831121,86 8313582,69

   Electricidade, Gás E Agua  1084063,66 2905340,87 238253,95 2205563,34 6433221,82

   Electrodomésticos E Outros  1745737,52 10261286,90 3980122,90 23792545,78 39779693,10

   Equipamento De Escritório/Papelaria  19796,82 1041048,90 971129,00 655229,59 2687204,31
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   Equipamento/Material Comercial, 
Industrial E Agrícola  17392,90 1323881,09 19508,00 687905,52 2048687,51

   Equipamentos E Materiais De 
Segurança  36704,70 1241542,23 52204,00 150669,58 1481120,51

   Higiene Do Lar  4510213,54 1747500,94 322110,60 157663054,22 164242879,30

   Higiene Pessoal 400235,86 16055597,38 37590808,04 633388,70 288821841,62 343501871,60

   Ind. Da Madeira E Cortiça 88504,97 14896,00 482827,00   586227,97
      Ind.  Do  Papel,  Artes  Gráficas  E  
Edição De Publicações 146729,69 12632468,44 48742315,36 8640662,40 36558493,00 106720668,89

   Ind. Metalúrgica E Siderúrgica  8220,22 314320,88  19770,02 342311,12

   Indiferenciados   8255820,37 205540,85 32533,36 8493894,58

   Industria Aeronáutica E Espacial  152426,00 319428,65   471854,65

   Industria Alimentação 795015,61 21216848,83 12070080,82 3987635,20 413544429,77 451614010,23

   Industria Automóvel 1001024,96 34548412,78 59088331,93 26720186,95 190742898,62 312100855,24
   Industria De Armamento, Explosivos 
E Pirotecnia   3191,75   3191,75

   Industria De Moldes  3539,01 17145,00  700,34 21384,35

   Industria Do Mobiliário E Decoração  952732,09 12601056,85 2515772,40 6753732,37 22823293,71
   Industria Dos Brinquedos/
Equipamento P\ Bebé 85450,10 816901,99 4229165,87 138686,50 58948559,54 64218764,00

   Industria Extractiva   1780,00   1780,00

   Industria Farmacêutica 93830,33 2171563,41 21631391,96 3181654,70 58386442,87 85464883,27

   Industria Naval   844092,09   844092,09

   Industria Química Industrial   125828,68 56467,40 1900596,57 2082892,65

   Industria Têxtil 572616,15 9052403,02 16194020,35 381878,50 12242674,09 38443592,11

   Informática 554024,98 4239289,96 19843269,37 7216598,00 51083927,94 82937110,25
   Instrumentação, Controlo E 
Automação   1211,79   1211,79

   Instrumentos Musicais  1035,29 90541,70  0,00 91576,99
   Joalharia, Ourivesaria, Relojoaria E 
Medalhistica  5691086,76 15756359,25  11684166,19 33131612,20

   Necrologia   2352068,79   2352068,79
      Oficiais,  Natureza  Legal  
Comunicados...   6167380,88   6167380,88

   Operações Sobre Imóveis 22614,70 1231876,94 10480769,02 612797,60 8291978,77 20640037,03

   Óptica  1667994,15 2068444,74 1993185,40 11151710,57 16881334,86

   Outras Industrias Transformadoras   800,00   800,00

      Para  Reclassificar  6250,00 4078,10  118655,16 128983,26

   Produtos Metálicos   287512,55  4694419,05 4981931,60

      Produtos  Não  Especificados  83523,94 1846342,45  147389,32 2077255,71

   Relatórios De Contas/Balances   771931,28   771931,28

   Sectores Diversos 84847,59 940821,25 3108389,25 1759142,75 6248488,29 12141689,13

   Seguros 16541,88 1952384,87 3804831,23 2385891,30 28743861,99 36903511,27
   Serviços Diversos As Empresas E 
Colectividade   145229,18 30450,00  175679,18

   Serviços Diversos As Empresas E 
Pessoais 8561,82 120102,32 4077500,93 287522,50 0,00 4493687,57

   Serviços E Equipamento De 
Comunicação 1207000,12 28096623,02 36671853,74 20749759,25 301406095,55 388131331,68

   Serviços Pessoais 160489,75 4439879,78 21904831,64 12366072,45 89775170,29 128646443,91

   Serviços Prestados A Colectividade 510854,81 6053176,66 25283728,13 4667206,05 23586782,07 60101747,73

   Serviços Prestados As Empresas  296644,60 6629604,64 486276,50 504262,41 7916788,15

   Transportes 16899,98 1320040,46 4390803,05 1185994,80 622111,41 7535849,70

   Turismo 3113,57 3408848,11 13067734,93 711678,40 9422280,16 26613655,17

   Vernizes, Tintas, Lacas E Colas   575770,65 311210,95 4406500,14 5293481,74

   Vidro, Cristais E Porcelanas  82015,00 416363,98 124317,50 1387366,55 2010063,03

[TOTAL] 2005 13611805,76 253490165,23 703365789,96 187322082,35 2483635491,40 3641425334,70

Fonte: MediaMonitor. Marktest.
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Tabela 10.15 Ranking das agências criativas de publicidade, 2006 e 2005

2006

Agência Criativa Investimento 

Euro Rscg Lisboa 346.051
Y&R Red Cell 243.476
Publicis Publicidade Lda 237.157
Bbdo Portugal-Agencia De Publicidade 214.579
J.Walter Thompson Publicidade 212.050
Mccann Erickson Portugal Publicidade 208.171
Tbwa/Epg-Publicidade 176.087
Ogilvy & Mather Portugal Publicidade 168.398
Partners 139.802
Greyhome 109.246
Lowe & Partners 99.592
Ddb Lisboa 95.840
Foote Cone & Belding 71.652
Leo Burnett Publicidade 66.746
Brandia Central 65.988
Norma Jean 56.322
Strat-Comunicacao E Tecnologia 50.335
Santa Fe 46.801
Dc&E 42.949
Z.Publicidade 28.366
Publicatio-Consultores Comunicacao Lda 26.427
Fl Europe 24.850
Hpp-Comunicacao 24.345
Miopia-Comun.Visual Lda 19.566
Caetsu-Publicidade 19.413
Elec3city 18.429
W/Portugal Publicidade 17.984
Rasgo Publicidade 17.675
Alexandra Quadros Unipessoal Lda 14.837
Publinter/Bddp-Publicid.E Serv.Comerciais 14.744
Synergyconnect 13.946
Opal Publicidade 13.094
Grafe-Publicidade 12.732
Today-Publicidade Lda 12.141
Sumo Publicidade 11.882
Bacteria 11.640
Isabel Afonso E Rui Botelho Lda 11.388
Caixa  Alta-Desenho  Grafico  E  Publicidade 11.354
Bbz-Publicidade E Marketing 10.501
Tux & Gill 10.099
Far-Pub.E Promocoes 10.006
Uzina 7.041
Cupido-Comunicacao Lda 6.970
Quadro Azul 6.034
Wop 5.256
Acrescenta-Publicidade E Marketing 5.228
Nucleo Vita 5.043
Avanco-Marketing E Publicidade 4.432
Adore Advertising 4.370
Domus-Comunicacao Sa 3.603
Oficio-Publicidade  E  Marketing  Lda 3.382
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Sino 3.374
Consultorio-Consultores De Comunicacao 3.202
Jc Publicidade 2.684
Pocao Magica Lda 2.596
Ntm-Comunicacao E Publicidade 2.537
Ip Quatro-Imagem E Publicidade Lda 2.504
Mtv 2.476
Fischer Portugal 2.353
Laranja Mecanica 2.235
Garra-Design E Marketing 1.925
Pateo Das Cantigas 1.853
Nep-Publicidade 1.701
Interplus-Publicidade E Servicos 1.683
Artecomum-Comunicacao E Publicidade Lda 1.620
House Of Brands 1.585
Wilkens Portugal-Publicidade 1.528
Cp Proximity 1.458
Excess-Publicidade Lda 1.438
Abc 4-Agencia De Publicidade Lda 1.420
Desigual-Marketing E Publicidade Lda 1.416
Ska Publicidade Lda 1.109
Rascunho-Ed.Marketing E Pub.Lda 1.093
Next Sp 1.084
Zda-Imagem E Comunicacao 1.069
Slogan 1.063
Estrategia De Publicidade 1.058
Barro-Marketing & Publicidade 952
3 H-Publicidade 904
Aximage-Comunicacao E Imagem Lda 560
Executivo-Marketing E Publicidade Lda 527
Boutique Criativa Lda 502
Mediacaos-Publicidade E Comunicacao 501
Primeira Linha-Publicidade 495
Publilogica-Publicidade E Representacoes 490
Publimaxi-Pub.Repres.E Eventos Lda 475
Nova Publicidade 467
S.C.S.-Publicidade E Marketing 461
Forca Criativa-Design Comun.E Marketing 398
Distritade 382
Cineponto-Publicidade Lda 374
Pink-Publicidade E Marketing Lda 351
Ad9-Publicidade Lda 340
Dorland-Publicidade E Marketing Sa 325
Futuro Publicidade 309
Chama-Publicidade 275
Publicenso 270
Jmc Publicidade Lda 270
Lpm Comunicacao 268
Above Below-Comunicacao E Marketing Lda 262
Teaser-Design Publicidade Lda 211
Mediabonus-Publicidade E Marketing Lda 201
Onken Lda 190
Portcom-Pub.E Gestao Servicos Lda 184
Artevisao-Comunicacao E Imagem Lda 174
Two Arrows Communication 150
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Vitamina-Publicidade Lda 123
Sistema 4-Publicidade Prom.E Marketing 96
Addmore 93
Nunus Publicidade 90
Hansa 86
Ilimitada-Marketing Publicidade E Servicos Lda 84
Powermark 71
Chancela-Publicidade E Marketing Lda 64
Lookware-Comunicacao E Imagem Lda 58
Mundivoz-Publicidade E Marketing 48
Cara-Marketing E Imagem Lda 34
Croma-Servicos De Publicidade Lda 33
Vertice-Marketing Exposicoes E Congressos Lda 31
Bonk-Publicidade E Imagem Lda 21
Atelier Do Sul-Publicidade Lda 20
Publiplanicie-Producoes Publicitarias Lda 18
Projecto 3-Publicidade E Marketing Lda 16
Hjp 14
W & R-Minnemann & Ribas Publicidade 14
Arl-Design E Comunicacao Soc.Inip.Lda 14
Topmarketing 9
Cmc-Comunicacao Visual 7
25 Ras-Marketing E Publicidade Lda 7
Neocom Publicidade 7
W T H R Comunicacao Lda 6
Orpheus-Publicidade E Marketing 6
Publilink-Marketing Publicidade E Servicos Lda 5
C&C-Consultores De Comunicacao Lda 4
Publical-Publicidade Local Lda 2
Massa Cinzenta-Empresa De Ideias 2
Latitudes-Design E Publicidade Lda 2
Outras / Directos 924.639
TOTAL 4.043.075

Fonte: MediaMonitor. Marktest
Milhares de Euros
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2005

Agência Criativa Investimento

   Euro Rscg Mrt 345.529
   J.Walter Thompson Publicidade 216.576
   Bbdo Portugal-Agencia De Publicidade 183.609
   Mccann Erickson Portugal Publicidade 176.795
   Publicis Publicidade Lda 167.602
   Young & Rubicam (Portugal) Publicidade 151.832
   Ogilvy & Mather Portugal Publicidade 135.001
   Tbwa/Epg-Publicidade 131.700
   Greyhome 110.917
   Bates_Red Cell 91.631
   Lowe & Partners 82.181
   Foote Cone & Belding 80.614
   Leo Burnett Publicidade 77.427
   Partners 66.290
   Ddb Lisboa 65.813
   Strat-Comunicacao E Tecnologia 48.688
   Norma Jean 45.147
   Brandia 39.874
   Park Saatchi & Saatchi 39.843
   Bbz-Publicidade E Marketing 39.793
   Dc&E 37.014
   Mkt-Comunicacao E Publicidade 34.929
   Z.Publicidade 31.655
   Santa Fe 26.963
   W/Portugal Publicidade 21.983
   Isabel Afonso E Rui Botelho Lda 21.397
   Caetsu-Publicidade 17.512
   Miopia-Comun.Visual Lda 17.265
   Imaginato-Publicidade Lda 17.245
   Opal Publicidade 15.789
   Synergyconnect 15.345
   Rasgo Publicidade 14.408
   Publicatio-Consultores Comunicacao Lda 13.546
   Tux & Gill 13.015
      Caixa  Alta-Desenho  Grafico  E  Publicidade 12.836
   Grafe-Publicidade 12.014
   Wunderman Cato Johnson (Portugal) 11.374
   Ddb Internacional 11.362
   Publinter/Bddp-Publicid.E Serv.Comerciais 9.948
   Far-Pub.E Promocoes 9.460
   Promideia-Promocoes Publicitarias Lda 8.580
   Uzina 8.375
   Hpp-Comunicacao 7.073
   Today-Publicidade Lda 6.866
   Wilkens Portugal-Publicidade 6.634
   Sino 5.762
   Wop 5.635
   Consultório - Consultores De Comunicação 5.057
   Jc Publicidade 5.014
   Quadro Azul 4.866
   Bacteria 4.711
   Sumo Publicidade 3.877
   Avanço - Marketing E Publicidade 3.739
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   Desigual - Marketing E Publicidade Lda 3.639
   Núcleo Vita 3.474
   Cp Proximity 3.415
   Barro-Marketing & Publicidade 3.039
      Oficio  -  Publicidade  E  Marketing  Lda 3.013
   Executivo-Marketing E Publicidade Lda 2.910
   Primeira Linha-Publicidade 2.894
   Pink-Publicidade E Marketing Lda 2.551
   Domus-Comunicacao Sa 2.502
   Interplus-Publicidade E Servicos 2.397
   Ntm-Comunicacao E Publicidade 2.380
   25 Ras-Marketing E Publicidade Lda 2.127
   Abc 4-Agencia De Publicidade Lda 2.079
   Garra-Design E Marketing 1.983
   Artecomum-Comunicacao E Publicidade Lda 1.844
   Euro Rscg Lisboa 1.843
   Aximage-Comunicacao E Imagem Lda 1.538
   3 H-Publicidade 1.357
   Ip Quatro-Imagem E Publicidade Lda 1.337
   House Of Brands 1.310
   Slogan 1.270
   Nep-Publicidade 1.261
   Excess-Publicidade Lda 1.230
   Pocao Magica Lda 1.092
   S.C.S.-Publicidade E Marketing 1.067
   Rascunho-Ed.Marketing E Pub.Lda 1.061
   Ska Publicidade Lda 1.009
   Powermark 999
   Mtv 995
   Publilogica-Publicidade E Representacoes 982
   Portcom-Pub.E Gestao Servicos Lda 915
   Estrategia De Publicidade 747
   Fl Europe 710
   Dorland-Publicidade E Marketing Sa 665
   Forca Criativa-Design Comun.E Marketing 599
   Artevisao-Comunicacao E Imagem Lda 521
   Capita 519
   Nova Publicidade 515
   Mediacaos-Publicidade E Comunicacao 474
   Acrescenta-Publicidade E Marketing 467
   Lpm Comunicacao 453
   Chama-Publicidade 411
   Teaser-Design Publicidade Lda 391
   Futuro Publicidade 374
   Zda-Imagem E Comunicacao 362
   Atelier Do Sul-Publicidade Lda 337
   W & R-Minnemann & Ribas Publicidade 335
   Mundivoz-Publicidade E Marketing 331
   Red Bug-Agencia De Publicidade Sa 296
   Above Below-Comunicacao E Marketing Lda 247
   Vertice-Marketing Exposicoes E Congressos Lda 242
   Cineponto-Publicidade Lda 231
   Cara-Marketing E Imagem Lda 220
   Bonk-Publicidade E Imagem Lda 216
   Boutique Criativa Lda 190
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   Mediabonus-Publicidade E Marketing Lda 181
   Publicenso 179
   J&L-Jorge Carvalho & Leonor Perry 137
   Sistema 4-Publicidade Prom.E Marketing 130
   Ilimitada-Marketing Publicidade E Servicos Lda 121
   Nunus Publicidade 121
   Ruido Visual 121
   Jmc Publicidade Lda 112
   Onken Lda 108
   Interact-Comunicacao Interactiva 104
   Chancela-Publicidade E Marketing Lda 96
   Kaizen-Servicos Marketing Publicidade 92
   Two Arrows Communication 86
   Publimaxi-Pub.Repres.E Eventos Lda 76
   Projecto 3-Publicidade E Marketing Lda 69
   W T H R Comunicacao Lda 61
   Hansa 54
   Criapura 43
   Exclamacao-Serv.Comun.Unipessoal Lda 39
   Publiplanicie-Producoes Publicitarias Lda 37
   Hjp 36
   Orpheus-Publicidade E Marketing 34
   Lookware-Comunicacao E Imagem Lda 28
   Topmarketing 24
   Laranja Mecanica 22
   Latitudes-Design E Publicidade Lda 21
   Neocom Publicidade 20
   Brandia Central 17
   Publical-Publicidade Local Lda 17
   Linha Xxi-Marketing E Publicidade Lda 15
   Dupladesign-Design E Publicidade Lda 13
   Ecomunicacao 2-Design E Publicidade Lda 12
   Dcn-Publicidade Lda 12
   Distritade 8
   Motive 8
   Arl-Design E Comunicacao Soc.Inip.Lda 7
   Cmc-Comunicacao Visual 6
   P95 4
   C&C-Consultores De Comunicacao Lda 3
   Massa Cinzenta-Empresa De Ideias 2
   Raio X-Publicidade E Marketing Lda 1
   Celeuma-Multimedia Lda 1
   Outras 151.165
[TOTAL] 2005 3.641.425

Fonte: MediaMonitor. Marktest
Milhares de Euros
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Tabela 10.16 Ranking das agências criativas por meio, 2006

Pos.  Cinema Outdoor Press Rádio Televisão Total

1 Euro Rscg Lisboa 953 25.780 19.876 16.666 282.777 346.051
2 Y&R Red Cell 665 12.227 22.813 6.065 201.705 243.476
3 Publicis Publicidade Lda 1.416 19.985 19.257 6.671 189.829 237.157
4 Bbdo Portugal-Agencia De Publicidade 376 10.959 13.017 16.671 173.555 214.579
5 J.Walter Thompson Publicidade 558 11.195 18.173 17.038 165.086 212.050
6 Mccann Erickson Portugal Publicidade 1.208 15.601 19.061 3.864 168.437 208.171
7 Tbwa/Epg-Publicidade 415 6.891 13.315 4.526 150.940 176.087
8 Ogilvy & Mather Portugal Publicidade 136 10.520 16.330 9.495 131.916 168.398
9 Partners 395 12.406 11.686 4.992 110.322 139.802
10 Greyhome 704 4.437 6.926 4.084 93.095 109.246
11 Lowe & Partners 90 4.351 3.290 898 90.963 99.592
12 Ddb Lisboa 137 7.411 11.807 3.044 73.440 95.840
13 Foote Cone & Belding 205 10.265 13.585 5.068 42.529 71.652
14 Leo Burnett Publicidade 264 3.561 2.673 2.599 57.649 66.746
15 Brandia Central 309 4.640 17.894 3.068 40.077 65.988
16 Norma Jean 258 3.803 7.284 4.626 40.351 56.322
17 Strat-Comunicacao E Tecnologia 2.793 9.723 6.216 1.055 30.548 50.335
18 Santa Fe  1.253 2.260 2.590 40.698 46.801
19 Dc&E 205 404 6.660 4.130 31.549 42.949
20 Z.Publicidade 122 3.325 5.687 528 18.704 28.366
21 Publicatio-Consultores Comunicacao Lda  326 2.907 273 22.920 26.427
22 Fl Europe 41 2.388 1.344 1.618 19.460 24.850
23 Hpp-Comunicacao  1.808 2.499 1.099 18.939 24.345
24 Miopia-Comun.Visual Lda  5.589 6.372 393 7.211 19.566
25 Caetsu-Publicidade 113 1.296 3.367 1.483 13.154 19.413
26 Elec3city  1.192 5.824 619 10.794 18.429
27 W/Portugal Publicidade 123 1.401 2.561 3.231 10.669 17.984
28 Rasgo Publicidade 43 1.562 4.272 2.184 9.613 17.675
29 Alexandra Quadros Unipessoal Lda  302 93 114 14.329 14.837
30 Publinter/Bddp-Publicid.E Serv.Comerciais  1.050 686 328 12.681 14.744
31 Synergyconnect   341 395 13.210 13.946
32 Opal Publicidade  1.748 7.159 275 3.911 13.094
33 Grafe-Publicidade  1.194 850 1.966 8.722 12.732
34 Today-Publicidade Lda  2.712 3.403 1.609 4.417 12.141
35 Sumo Publicidade 19 861 2.312 1.249 7.440 11.882
36 Bacteria 21 1.068 3.779 997 5.776 11.640
37 Isabel Afonso E Rui Botelho Lda   182  11.206 11.388
38 Caixa  Alta-Desenho  Grafico  E  Publicidade 47 283 6.778 1.085 3.161 11.354
39 Bbz-Publicidade E Marketing  10 585 1.055 8.852 10.501
40 Tux & Gill  2.311 4.983 1.219 1.586 10.099
41 Far-Pub.E Promocoes  62 153 97 9.694 10.006
42 Uzina  2.762 1.035 1.453 1.791 7.041
43 Cupido-Comunicacao Lda  1.512 1.125 67 4.267 6.970
44 Quadro Azul  592 1.077 1.724 2.640 6.034
45 Wop 209 1.172 733 84 3.058 5.256
46 Acrescenta-Publicidade E Marketing  118 364 4 4.743 5.228
47 Nucleo Vita   403 158 4.483 5.043
48 Avanco-Marketing E Publicidade  404 2.275 149 1.604 4.432
49 Adore Advertising  57 834 14 3.465 4.370
50 Domus-Comunicacao Sa  386 9 98 3.110 3.603
51 Oficio-Publicidade  E  Marketing  Lda  323 860 312 1.887 3.382
52 Sino 60 855 946 656 856 3.374
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53 Consultorio-Consultores De Comunicacao 32 125 239  2.806 3.202
54 Jc Publicidade   1.024 133 1.527 2.684
55 Pocao Magica Lda   15 236 2.345 2.596
56 Ntm-Comunicacao E Publicidade  72 556 1.743 166 2.537
57 Ip Quatro-Imagem E Publicidade Lda  275 338 49 1.842 2.504
58 Mtv   543  1.933 2.476
59 Fischer Portugal   79 75 2.199 2.353
60 Laranja Mecanica  135 592 653 855 2.235
61 Garra-Design E Marketing  219 343 974 388 1.925
62 Pateo Das Cantigas    16 1.837 1.853
63 Nep-Publicidade  16 296 1.383 6 1.701
64 Interplus-Publicidade E Servicos   1.194  490 1.683
65 Artecomum-Comunicacao E Publicidade Lda 54 325 645 596  1.620
66 House Of Brands  106 1.166 313  1.585
67 Wilkens Portugal-Publicidade  47 278 16 1.186 1.528
68 Cp Proximity 3 115 1.070 241 29 1.458
69 Excess-Publicidade Lda  34 974 321 108 1.438
70 Abc 4-Agencia De Publicidade Lda  630 645 145  1.420
71 Desigual-Marketing E Publicidade Lda  290 668  457 1.416
72 Ska Publicidade Lda  330 338 388 53 1.109
73 Rascunho-Ed.Marketing E Pub.Lda  45 48 999  1.093
74 Next Sp   242 842  1.084
75 Zda-Imagem E Comunicacao   14 1.055  1.069
76 Slogan  381 539 144  1.063
77 Estrategia De Publicidade   421  637 1.058
78 Barro-Marketing & Publicidade   952   952
79 3 H-Publicidade  635 269   904
80 Aximage-Comunicacao E Imagem Lda   338 222  560
81 Executivo-Marketing E Publicidade Lda   118  408 527
82 Boutique Criativa Lda  1 501   502
83 Mediacaos-Publicidade E Comunicacao  108 122 270  501
84 Primeira Linha-Publicidade  58 80 52 306 495
85 Publilogica-Publicidade E Representacoes  1 490   490
86 Publimaxi-Pub.Repres.E Eventos Lda  3 472   475
87 Nova Publicidade   467   467
88 S.C.S.-Publicidade E Marketing   461   461
89 Forca Criativa-Design Comun.E Marketing  84 314   398
90 Distritade  281 101   382
91 Cineponto-Publicidade Lda  2 295 17 60 374
92 Pink-Publicidade E Marketing Lda   351   351
93 Ad9-Publicidade Lda  205 134   340
94 Dorland-Publicidade E Marketing Sa   325   325
95 Futuro Publicidade 37 3 201 68  309
96 Chama-Publicidade   275   275
97 Publicenso  4 266   270
98 Jmc Publicidade Lda  82 188   270
99 Lpm Comunicacao  14 27 123 103 268
100 Above Below-Comunicacao E Marketing Lda  23 234 6  262
101 Teaser-Design Publicidade Lda   207 4  211
102 Mediabonus-Publicidade E Marketing Lda  74 103 24  201
103 Onken Lda   155 35  190
104 Portcom-Pub.E Gestao Servicos Lda   184   184
105 Artevisao-Comunicacao E Imagem Lda 8 61 106   174
106 Two Arrows Communication  8 143   150
107 Vitamina-Publicidade Lda  110 13   123
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108 Sistema 4-Publicidade Prom.E Marketing   81  15 96
109 Addmore  93   0 93
110 Nunus Publicidade   90   90
111 Hansa   86   86
112 Ilimitada-Marketing Publicidade E Servicos Lda   84   84
113 Powermark   71   71
114 Chancela-Publicidade E Marketing Lda   64   64
115 Lookware-Comunicacao E Imagem Lda   58   58
116 Mundivoz-Publicidade E Marketing  27 21   48
117 Cara-Marketing E Imagem Lda  1 14 19  34
118 Croma-Servicos De Publicidade Lda 2 31    33
119 Vertice-Marketing Exposicoes E Congressos Lda  30 1   31
120 Bonk-Publicidade E Imagem Lda   21   21
121 Atelier Do Sul-Publicidade Lda  13 7   20
122 Publiplanicie-Producoes Publicitarias Lda  3 16   18
123 Projecto 3-Publicidade E Marketing Lda  16    16
124 Hjp   6  9 14
125 W & R-Minnemann & Ribas Publicidade   14   14
126 Arl-Design E Comunicacao Soc.Inip.Lda   1  12 14
127 Topmarketing   9   9
128 Cmc-Comunicacao Visual   7   7
129 25 Ras-Marketing E Publicidade Lda   7   7
130 Neocom Publicidade   7   7
131 W T H R Comunicacao Lda   6   6
132 Orpheus-Publicidade E Marketing   6   6
133 Publilink-Marketing Publicidade E Servicos Lda   5   5
134 C&C-Consultores De Comunicacao Lda   4   4
135 Publical-Publicidade Local Lda  2    2
136 Massa Cinzenta-Empresa De Ideias   2   2
137 Latitudes-Design E Publicidade Lda   2   2
 Outras / Directos 2.468 53.611 401.917 30.033 436.610 924.639
 TOTAL 14.485 272.811 730.690 184.883 2.840.206 4.043.075

Fonte: MediaMonitor. Marktest
Milhares de Euros
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Tabela 10.17 Ranking das agências de meios, 1º semestre de 2006 e 2005 

2006

 Agência de Meios Total

Media Planning 59.896
Initiative 44.439
Mediaedge:Cia 32.908
Tempo Omd 28.308
Mindshare 25.542
Mediacom Iberia 23.474
Espaço Omd 23.286
Zenithoptimedia 21.440
Brandconnection 14.918
Carat Portugal Comunicação 14.002
Universal Mccann 12.971
Starcom Worldwide Media Estratégia SL 9.311
Arena 9.152
Media Insight 8.797
Executive Media 6.325
Nova Expressão - Agência De Meios Sa 5.237
Global 1.987
Publimeios - Publicidade E Distrib. De Meios 1.187
Phd 11
Outras / Directos 61.108
Total 4.043.075

Fonte: MediaMonitor. Marktest
Milhares de Euros

2005

Agência Meios Investimento

   Arena 76.951
   Brandconnection 100.767
   Carat Portugal Comunicação 114.589
   Directos 567.564
   Espaco Omd 204.922
   Executive Media 94.303
   Global_Red Cell 25.277
      Indefinido 5.044
   Initiative 413.374
   Media Insight 84.003
   Media Planning 601.157
   Mediacom Iberia 212.869
   Mediaedge:Cia 271.663
   Mindshare 235.207
   Nacional Media 1.587
   Nova Expressão - Agência De Meios Sa 28.897
   Publimeios-Publicidade E Distrib.De Meios 8.732
   Starcom Worldwide Media Estrategia Sl 82.370
   Tempo Omd 248.084
   Universal Mccann 152.732
   Zenithoptimedia 111.336
[TOTAL] 2005 3.641.425

Fonte: MediaMonitor. Marktest
Milhares de Euros
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Tabela 10.18 Ranking das agências de meios por meios, 2006

 Pós. Cinema Outdoor Press Radio Tv Total

1 Media Planning 1.427 33.984 36.902 30.915 495.736 59.896
2 Initiative 1.381 31.093 41.441 20.777 349.703 44.439
3 Mediaedge:Cia 172 18.436 38.291 16.786 255.395 32.908
4 Tempo Omd 3.857 29.186 21.397 13.062 215.581 28.308
5 Mindshare 618 12.731 21.190 14.455 206.436 25.542
6 Mediacom Iberia 356 4.900 11.393 2.688 215.404 23.474
7 Espaco Omd 346 13.699 21.003 10.914 186.903 23.286
8 Zenithoptimedia 160 9.357 29.741 2.577 172.572 21.440
9 Brandconnection 354 7.950 7.051 2.076 131.757 14.918

10 Carat Portugal Comunicação 523 14.770 22.603 12.652 89.472 14.002
11 Universal Mccann 1.028 9.617 11.579 2.919 104.570 12.971
12 Starcom Worldwide Media Estratégia SL 347 7.547 19.313 7.234 58.673 9.311
13 Arena 20 10.000 8.127 3.845 69.530 9.152
14 Media Insight 80 4.161 9.857 2.721 71.154 8.797
15 Executive Media 92 11.770 25.162 6.063 20.166 6.325
16 Nova Expressão - Agência De Meios Sa  3.690 17.829 4.966 25.890 5.237
17 Global  751 1.806 2.781 14.541 1.987
18 Publimeios - Publicidade E Distrib. De Meios 37 1 2.716 3.404 5.715 1.187
19 Phd  115    11

 Outras / Directos 3.688 49.053 383.288 24.049 151.007 61.108
 Total 14.485 272.811 730.690 184.883 2.840.206 4.043.075

Fonte: MediaMonitor. Marktest
Milhares de Euros

Tabela 10.19 Principais anunciantes por meio, 2006

 2006 Cinema Outdoor Imprensa Rádio Televisão Total
Pos.  Investimento Investimento Investimento Investimento Investimento Investimento

1 Reckitt Benckiser  357 405 156 101821 102738

2 Vodafone Telecel-Comun.
Pessoais Sa 361 6022 4926 5528 80564 97402

3 Modelo Continente 
Hipermercados Sa 248 4081 1038 4031 81513 90910

4 Procter & Gamble  532 1960 216 87784 90493

5 L’oreal-Portugal Lda  1266 5509 157 82763 89694

6 Telecomunicações Moveis 
Nacionais 183 2747 4460 4159 65492 77041

7 Danone Portugal Sa.  3154 677 186 65853 69870

8 Unicer - Bebidas De 
Portugal Sa. 3387 12871 833 504 46702 64296

9 Optimus Telecomunicações 
Sa. 60 3989 1882 2383 54632 62946

10 Portugal Telecom 403 3970 3540 5060 48079 61052

Fonte: MediaMonitor. Marktest.
Milhares de Euros
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Tabela 10.20 Ranking de anunciantes, 1º semestre de 2006 e 2005

1º semestre 2006

Anunciante Investimento

   Reckitt Benckiser 50580542,13
   Procter & Gamble 40272822,02
   Unicer-Bebidas De Portugal Sa 40084271,73
   Modelo Continente Hipermercados Sa 37317429,39
   L’oreal-Portugal Lda 36156126,40
   Danone Portugal Sa 33287971,27
   Leverelida-Dist.Prod.Limpeza Hig.Pessoal 33134816,84
   Vodafone Telecel-Comun.Pessoais Sa 29399760,11
   Telecomunicacoes Moveis Nacionais 28817066,69
   Portugal Telecom 28522883,60
   Grupo Banco Comercial Portugues 27296695,77
   Optimus Telecomunicacoes Sa 27248555,59
   Grupo Banco Espirito Santo 26502346,84
      Cofidis  Sa 25937755,69
   Lactogal-Prod.Alimentares Sa 25117465,21
   Nestle Portugal Sa 23709612,00
   Fima-Prod.Alimentares 23536413,57
   Total Tim 22926748,76
   Grupo Caixa Geral De Depositos 22664110,99
   Banco Portugues De Investimento 22503199,97
   Beiersdorf Portuguesa Lda 22387845,67
   Central De Cervejas 22302017,16
   Renault Portuguesa 20479560,57
   Santa Casa Da Misericordia De Lisboa 20427919,26
   Compal-Comp.Prod.Conservas Alimentares 19481405,06
   Ge Consumer Finance 17540383,43
   Grupo Santander Totta Sa 17488247,50
   Itmi Norte Sul Portugal Sa 17356584,89
   Arbora & Ausonia Holding 17219670,04
   Opel Portugal-Com.E Ind.De Veiculos Sa 15102165,97
   Automoveis Citroen Sa 14802518,41
   Coca Cola (Portugal) Refrigerantes 13627640,63
   Sistemas Mc Donald’s Portugal 13148264,21
   Johnson & Johnson 12968636,10
   Feira Nova Hipermercados Sa 12908017,32
   Igloola-Distrib.Gelados E Ultracongelados 12795356,53
   Tv Cabo Portugal 12720231,08
   Colgate-Palmolive Sa 12591179,84
   Ford Lusitana Sa 12495794,84
   Mercedes Benz Portugal 12090594,71
   Peugeot Portugal Automoveis Sa 12046706,28
      Credifin-Banco  De  Credito  Ao  Consumo  Sa 11642099,66
   El Corte Ingles 11586742,80
   Salvador Caetano-Ind.Metal.Veic.Transp.Sa 11353023,22
   Siva-Soc.Importadora Veiculos Automoveis 11295034,95
   Glaxo Smithkline 11018560,47
   Jamba 10811938,74
   Banco Cetelem Sa 10447951,04
   Servi Comercial 10210017,70
   Ferrero Iberica Sa 10006670,35
[Total] 2006 1973195985,87

Fonte: MediaMonitor. Marktest.



206

10. Publicidade

2005

Anunciante Investimento

   Vodafone Telecel-Comun.Pessoais Sa 104752316,12
   Modelo Continente Hipermercados Sa 87396375,17
   Procter & Gamble 84608570,36
   Optimus Telecomunicacoes Sa 82990258,20
   Reckitt Benckiser 80737235,21
   Telecomunicacoes Moveis Nacionais 72024594,33
   Portugal Telecom 67858505,40
   Leverelida-Dist.Prod.Limpeza Hig.Pessoal 65328857,73
   L’oreal-Portugal Lda 59484951,06
   Danone Portugal Sa 59216567,86
   Lactogal-Prod.Alimentares Sa 55858546,74
   Santa Casa Da Misericordia De Lisboa 49881205,54
   Nestle Portugal Sa 46685423,62
   Unicer-Bebidas De Portugal Sa 45790676,76
   Grupo Caixa Geral De Depositos 45624860,17
      Cofidis  Sa 39351401,26
   Grupo Banco Comercial Portugues 38407183,02
   Itmi Norte Sul Portugal Sa 37620245,61
   Tv Cabo Portugal 36833106,25
   Fima-Prod.Alimentares 36831711,03
   Beiersdorf Portuguesa Lda 32792207,18
   Ferrero Iberica Sa 30124975,15
   Renault Portuguesa 29118435,62
   Compal-Comp.Prod.Conservas Alimentares 28146406,09
   Coca Cola (Portugal) Refrigerantes 27781041,61
   Opel Portugal-Com.E Ind.De Veiculos Sa 26644575,69
   Grupo Banco Espirito Santo 26413264,44
   Central De Cervejas 26189408,53
   Arbora & Ausonia Holding 25434646,05
   Banco Portugues De Investimento 24584074,59
   Automoveis Citroen Sa 22990146,96
   Feira Nova Hipermercados Sa 22660292,29
   Grupo Santander Totta Sa 21773791,14
   Sistemas Mc Donald’s Portugal 21748405,43
   Companhia Port.De Hipermercados 21485851,90
   Pingo Doce-Distrib.Alimentar Sa 21398444,07
   Global Noticias Publicacoes Sa 20938490,32
   Ford Lusitana Sa 20635688,37
   Mercedes Benz Portugal 18746924,69
   Peugeot Portugal Automoveis Sa 18292754,24
   Igloola-Distrib.Gelados E Ultracongelados 17989650,19
   Bacardi-Martini Portugal 17736830,95
   Colgate-Palmolive Sa 17731943,16
   Seat Portugal 17287648,77
   L’oreal Produits De Luxe Portugal Lda 17217229,63
   Siva-Soc.Importadora Veiculos Automoveis 16658359,08
   United Biscuits 16350632,10
   Banco Cetelem Sa 16297104,67
   El Corte Ingles 15444658,62
   Tele2 15344603,55
[Total] 2005 3641425334,70

Fonte: MediaMonitor. Marktest.
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Tabela 10.21 Ranking de anunciantes na imprensa nacional, 1º semestre de 2006 e 2005

1º semestre de 2006

Anunciante Investimento

      Cofidis  Sa 5219024,12
   Cosmética Activa 4846637,50
   Impala-Soc.Editorial Lda 4690359,00
   Siva-Soc.Importadora Veículos Automóveis 4290264,99
   Grupo Banco Comercial Português 3797192,43
   Santa Casa Da Misericórdia De Lisboa 3712462,30
   Banco Português De Investimento 3598817,14
   Global Noticias Publicações Sa 3429001,30
   Grupo Banco Espirito Santo 2945349,30
   Banco Cetelem Sa 2832062,00
   Grupo Caixa Geral De Depósitos 2715337,28
   Mercedes Benz Portugal 2567025,50
   Edimpresa-Editora Lda 2419396,00
   L’oreal-Portugal Lda 2354334,10
   Tempus Internacional Lda 2239616,00
   Renault Portuguesa 2238872,80
   El Corte Inglês 1919321,40
   Vodafone Telecel-Comun. Pessoais Sa 1883038,21
   Opel Portugal-Com.E Ind.De Veiculos Sa 1788446,00
   Bmw Portugal Lda 1732636,00
[TOTAL] 1º Semestre de 2006 317516801,53

Fonte: MediaMonitor. Marktest.

2005

Anunciante Investimento

   Grupo Banco Comercial Português 9354699,80
   Santa Casa Da Misericórdia De Lisboa 9054376,42
   Impala-Soc.Editorial Lda 8069978,20
   Vodafone Telecel-Comun.Pessoais Sa 7728388,35
   Portugal Telecom 7563634,51
   Telecomunicações Moveis Nacionais 7004565,28
   Cosmética Activa 6953829,50
      Cofidis  Sa 6711314,30
   Global Noticias Publica coes Sa 6603140,14
   Siva-Soc. Importadora Veículos Automóveis 6013808,00
   Grupo Caixa Geral De Depósitos 5897384,05
   Edimpresa-Editora Lda 4770331,98
   L’oreal-Portugal Lda 4646239,00
   Tempus Internacional Lda 4632496,92
   Banco Português De Investimento 4408537,13
   Tv Cabo Portugal 4397676,57
   Mercedes Benz Portugal 4348271,34
   Grupo Banco Espírito Santo 4239061,25
   Opel Portugal-Com.E Ind.De Veículos Sa 4203158,78
   Renault Portuguesa 3800060,60
[TOTAL] 2005 640045298,60

Fonte: MediaMonitor. Marktest.
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Tabela 10.22 Ranking de anunciantes na rádio, 1º semestre de 2006 e 2005

1º semestre 2006

Anunciante

   Santa Casa Da Misericórdia De Lisboa 4400289,80
   Vodafone Telecel-Comun.Pessoais Sa 4166569,13
   Banco Português De Investimento 3803290,42
   Grupo Banco Espírito Santo 3312248,68
   Portugal Telecom 2710162,76
   Global Noticias Publicações Sa 2349042,71
   Grupo Banco Comercial Português 2298011,73
   Renault Portuguesa 1885747,83
   Modelo Continente Hipermercados Sa 1861251,49
   Telecomunicações Moveis Nacionais 1847879,00
   Grupo Santander Totta Sa 1525121,60
   Montepio Geral 1465560,40
      Cofidis  Sa 1419275,80
   Automóveis Citroen Sa 1330996,20
   Ge Consumer Finance 1234762,20
   Optimus Telecomunicações Sa 1204917,35
   Companhia De Seguros Tranquilidade 1183004,62
   Galp Energia Sgps Sa 1159553,75
   El Corte Inglês 1155163,64
   Ford Lusitana Sa 1121306,87
   Fiat Auto Portuguesa Sa 1080352,00
   Multiópticas Unipessoal 915346,70
   Exposalão - Centro De Exposições Lda 829864,23
   Novis Telecom Sa 780179,05
   Media Capital Edições Lda 760528,75
   Rádio Popular Electrodomésticos 745745,55
   Seat Portugal 731614,75
   Onitelecom – Infocomunicações Sa 715790,30
   Bp - Companhia Port. De Petróleos 698781,80
   Siva-Soc. Importadora Veiculos Automoveis 655312,65
   Tvi Televisão Independente Sa 606065,80
   Opel Portugal - Com. E Ind.De Veículos Sa 602644,10
      Staples  Office  Centre 572682,24
   Deutsche Bank Investimento Sa 555820,72
   Salvador Caetano - Ind. Metal. Veic. Transp. Sa 552174,15
   Honda Automóvel De Portugal Sa 549032,22
   Mazda Motor De Portugal Lda 526837,90
   Kmc – Imp. Automovel Sa 526468,80
   Feira Nova Hipermercados Sa 526389,53
   Auto Sueco Lda 514452,00
   Unicer - Bebidas De Portugal Sa 503697,80
   Carrefour Portugal Sa 493274,85
   Pascoal & Filhos Sa 480199,00
      Afip  -  Ass.P\A  Feira  Intern.Do  Porto 474835,80
   Sonae Sierra 466285,50
   Presselivre - Imprensa Livre Sa 457748,50
   Grupo Caixa Geral De Depósitos 448695,70
   Sistemas Mc Donald’s Portugal 437973,80
   Banco Internacional Do Funchal Sa 430864,96
      Moviflor  -  Moveis  Decorações  Lda 400678,25
   Media Markt Lx- Prod. Inf. Electrónicos Lda 386867,60
   Colunex Portuguesa 376107,60
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   Edp - Electricidade De Portugal Sa 369082,25
   Autoglass - Vidros P\Viaturas Lda 352016,50
   Cimpomóvel - Veículos Ligeiros Sa 349996,30
   Soc. Independente De Comunicação Sa 343092,25
   Aki Bricodis-Soc.De Distrib.De Bricolage Sa 340453,60
   Jornalinveste-Comun.Sa/Tsf-Radio Jornal Sa 338364,78
   Peugeot Portugal Automóveis Sa 336142,61
   Feira Intern. De Lisboa 334141,25
   Tv Cabo Portugal 323780,55
   Boehringer Ingelheim 322865,20
   Coca Cola (Portugal) Refrigerantes 322278,05
   Renault Nissan Portugal 308339,35
   Caminhos De Ferro Portugueses 306576,00
   Amaci 306558,20
   Media Capital Multimedia 301840,50
   Fnac Portugal 298013,05
   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 297618,02
   Chefaro Portuguesa Lda 293715,00
   Allianz Portugal 291314,00
   Baw Internacional Lda 286901,36
   Publico Comun. Social Sa 280570,55
      Infofield-Informatica  Sa 272858,85
   Barclays Bank 259063,00
   Telepizza De Portugal Sa 247346,51
   Chrysler Jeep Import Portugal 240660,42
   Repsol Ypf 239886,90
   Andrezo-Invest.Audiovisuais Sa 237505,60
   Portugália - Comp. Port. Transportes Aéreos 237272,10
   Grupo Dimensão Móveis 236358,20
   Banco Cetelem Sa 231774,00
      Totalfinaelf 230548,80
   Entreposto V.H. 227618,16
   Rock In Rio Lisboa 226917,55
   Jaba Farmacêutica 222892,00
   Recheio Sgps Sa 222658,00
   Banco Popular 222167,30
   Bayer Portugal Sa 221490,62
   Glassdrive 216385,00
   Hewlett Packard 211891,50
   Fima - Prod.Alimentares 211131,20
   Banco Portuguesa De Negócios 211114,00
   Filmes Lusomundo Sa 210436,53
   Avis/Tap Portugal 208039,00
   Vulcano-Termodomesticos 207036,95
   Companhia Port. De Seguros De Saúde 206110,50
   Ass. Com. Automóvel Portugal 204891,16
   Soc. Estoril-Sol Sgps 201705,92
   Hipermóvel-Mobiliário E Decoração Sa 197956,90
[TOTAL] 2006 91519347,80

Fonte: MediaMonitor. Marktest
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2005

Anunciante Investimento

   Santa Casa Da Misericórdia De Lisboa 10330327,15
   Grupo Banco Espírito Santo 6922890,75
   Banco Português De Investimento 6851215,55
   Vodafone Telecel-Comun.Pessoais Sa 5950851,15
   Telecomunicações Moveis Nacionais 5737498,40
   Modelo Continente Hipermercados Sa 5202766,55
   Portugal Telecom 5155379,30
   Grupo Banco Comercial Português 4925982,25
   Renault Portuguesa 3637446,60
   Grupo Santander Totta Sa 3570256,55
      Cofidis  Sa 3225040,70
   Companhia De Seguros Tranquilidade 2843384,55
   Optimus Telecomunicações Sa 2804856,45
   Automóveis Citroen Sa 2767101,70
   Media Capital Edições Lda 2702265,05
   Tv Cabo Portugal 2488384,30
   Global Noticias Publicações Sa 2226789,20
   El Corte Inglês 2101067,25
   Multiópticas Unipessoal 1862423,00
   Montepio Geral 1710363,10
   Fiat Auto Portuguesa Sa 1670499,75
   Ge Consumer Finance 1649450,60
      Staples  Office  Centre 1637879,35
   Grupo Caixa Geral De Depósitos 1631397,75
   Ford Lusitana Sa 1556449,45
   Banco Internacional De Credito 1495856,00
   Galp Energia Sgps Sa 1467481,90
   Honda Automóvel De Portugal Sa 1397298,00
   Rádio Popular Electrodomésticos 1316748,30
   Onitelecom-Infocomunicações Sa 1196668,45
   Bp - Companhia Port. De Petróleos 1148173,15
   Sonae Imobiliária Sgps Sa 1126749,05
   Media Capital Multimédia 1113981,00
   Siva-Soc. Importadora Veículos Automóveis 1090150,20
   Media Markt Lx-Prod. Inf. Electrónicos Lda 1070952,25
   Banco Internacional Do Funchal Sa 1029574,35
   Entreposto V.H. 1028751,00
   Opel Portugal-Com.E Ind. De Veículos Sa 1000719,75
   Banco Português De Negócios 998908,00
   Banco Nacional De Credito Imobiliário 955620,60
   Exposalão - Centro De Exposições Lda 949363,10
   Seat Portugal 934608,20
   Carrefour Portugal Sa 912262,25
   Peugeot Portugal Automóveis Sa 894340,45
   Coca Cola (Portugal) Refrigerantes 805856,60
   Renault Nissan Portugal 788423,70
   Grupo Gct-Gestao Com.Total Dist.Alimentar 776107,75
   Autoglass - Vidros P\Viaturas Lda 762517,85
   Salvador Caetano - Ind. Metal. Veic. Transp. Sa 762415,70
   Filmes Lusomundo Sa 754734,95
   Mazda Motor De Portugal Lda 739551,90
   Colunex Portuguesa 730942,90
   Aki Bricodis - Soc.De Distrib.De Bricolage Sa 730199,80
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      Afip-Ass.P\A  Feira  Intern.Do  Porto 726227,30
   Tvi Televisão Independente Sa 706660,80
   Feira Intern. De Lisboa 700417,65
   Novis Telecom Sa 697225,25
   Caixa Cred. Agrícola 684560,80
   Publico Comun. Social Sa 677774,20
   Dia/Minipreço 665162,50
   Multi Development Corporation Intern.Sa 654560,90
   Companhia Port. De Hipermercados 643140,00
   Rádio Comercial/Top Atlântico 627999,10
   Via Verde Portugal 618710,25
   Columbia Tri-Star & Warner 612402,15
   Chrysler Jeep Import Portugal 609700,00
   Amaci 602415,00
   Boehringer Ingelheim 601947,00
      Infofield-Informatica  Sa 594810,45
   Unicer - Bebidas De Portugal Sa 587729,90
   Pascoal & Filhos Sa 585107,35
      Molaflex  Colchoes  Sa 574581,05
   Calcado O Guimarães - Com. Calçado Lda 561315,00
   Grupo Dimensão Moveis 518463,75
   Igloola - Distrib. Gelados E Ultracongelados 515725,65
   Mundicenter Sgps Sa 514235,90
   Mestre Maço - Mat. Construção Sa 509523,95
   Emi-Valentim De Carvalho Música Lda 507797,30
   Barclays Bank 507356,65
   Presselivre - Imprensa Livre Sa 500953,75
   Sistemas Mc Donald’s Portugal 490944,30
   Portugália - Comp. Port. Transportes Aéreos 480902,50
   Sony Portugal Lda 475296,50
   Repsol Ypf 457834,90
   Freeport Designer Outlet 449238,40
      Moviflor  -  Móveis  Decorações  Lda 449033,15
   Instituição Financeira De Crédito Sa P/Anular 448951,90
   Brisa-Auto Estradas De Portugal 440471,50
   Vulcano - Termodomesticos 438913,00
   Chevrolet Portugal 438256,50
   Cidade Fm 437052,80
   Fima - Prod.Alimentares 436213,70
   Impala - Soc. Editorial Lda 432001,15
   Fnac Portugal 431973,25
   Farol Musica Lda 426237,20
   Valorpneu-Soc.Gestao Pneus Lda 425288,50
   Auto Sueco Lda 425198,50
   Grupo Renascença 421633,55
   Música No Coração 414921,85
   Levira - Metalúrgica Do Levira Sa 412097,50
[TOTAL] 2005 187322082,35

Fonte: MediaMonitor. Marktest
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Tabela 10.23 Investimento em imprensa por género 2005 e 1º semestre de 2006

1º semestre de 2006

 Investimento
Publicitário

      Ambiente/Divulgação  Cientifica 829140,00
   Culinária 1720025,00
   Cultura/Espectáculo 746711,00
   Decoração 5401615,00
   Desporto/Veículos 29243438,91
   Economia Negócios e Gestão 23489789,78
   Femininas/Moda 27816359,50
   Imprensa Regional 41339347,37
   Informação Geral 160099580,44
   Interesse Geral 2126102,20
   Juvenis 1141180,00
   Lazer 4367175,00
   Masculinas 4236506,00
   Outras 784460,00
   Para Crianças 121765,00
   Saudei/Educação 6640661,00
   Sectorial 7121472,00
   Sociedade 23108859,90
   Tecnologias De Informação 5065682,50
   Televisão E Jogos 8788925,00
   Viagens E Turismo 4667353,30
[TOTAL] 2006 358856148,90

Fonte: MediaMonitor. Marktest

2005

 Investimento
Publicitário

      Ambiente/Divulgação  Cientifica 2153576,00
   Culinária 3581165,00
   Cultura/Espectáculo 2516739,40
   Decoração 12069692,00
   Desporto/Veículos 56717360,00
   Economia Negócios e Gestão 46323075,75
   Femininas/Moda 50536805,50
   Imprensa Regional 63320491,36
   Informação Geral 335084342,43
   Interesse Geral 3808416,80
   Juvenis 2222051,00
   Lazer 9383916,00
   Masculinas 9100299,00
   Outras 1485087,50
   Para Crianças 366181,00
   Saúde/Educação 13447466,50
   Sectorial 11863581,30
   Sociedade 44743234,54
   Tecnologias De Informação 10258792,60
   Televisão E Jogos 15810907,50
   Viagens E Turismo 8572608,78
[TOTAL] 2005 703365789,96

Fonte: MediaMonitor. Marktest
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Tabela 10.24 Agrupamento de Compras, Centrais e Agências de Meios, 2006

Planeamento e Compra de Espaço Meios
TOTAL

Agrup.Compras Centrais Ag.Meios Cinema Outdoor Imprensa Rádio Televisão
Megameios   2.923 62.458 109.447 36.096 799.033 1.009.958
 Iniciative  1.735 39.043 48.492 22.853 481.460 593.584
  Initiative 1.381 31.093 41.441 20.777 349.703 444.396
  Brandconnection 354 7.950 7.051 2.076 131.757 149.188
 Zenithoptimedia  160 9.357 29.741 2.577 172.572 214.407
  Zenithoptimedia 160 9.357 29.741 2.577 172.572 214.407
 Universal Media  1.028 9.617 11.579 2.919 104.570 129.712
  Universal Mccann 1.028 9.617 11.579 2.919 104.570 129.712
 Global   4.441 19.635 7.747 40.431 72.255

  Nova Expressao-
Agencia de Meios Sa  3.690 17.829 4.966 25.890 52.376

  Global  751 1.806 2.781 14.541 19.879
Groupm   1.263 40.229 83.447 40.054 754.104 919.096
 Mediaedge:Cia  172 18.436 38.291 16.786 255.395 329.081
  Mediaedge:Cia 172 18.436 38.291 16.786 255.395 329.081
 Mindshare  618 12.731 21.190 14.455 206.436 255.429
  Mindshare 618 12.731 21.190 14.455 206.436 255.429
 Mediacom  356 4.900 11.393 2.688 215.404 234.740
  Mediacom Iberia 356 4.900 11.393 2.688 215.404 234.740
 Media Insight  80 4.161 9.857 2.721 71.154 87.973
  Media Insight 80 4.161 9.857 2.721 71.154 87.973
 Publimeios  37 1 2.716 3.404 5.715 11.873

  Publimeios-Publicidade 
E Distrib.De Me IOS 37 1 2.716 3.404 5.715 11.873

Havas Media   1.447 43.984 45.029 34.760 565.266 690.485
 Mpg  1.427 33.984 36.902 30.915 495.736 598.963
  Mpg 1.427 33.984 36.902 30.915 495.736 598.963
 Arena  20 10.000 8.127 3.845 69.530 91.522
  Arena 20 10.000 8.127 3.845 69.530 91.522
Opera   4.203 43.000 42.400 23.976 402.484 516.063
 Tempo Omd  3.857 29.186 21.397 13.062 215.581 283.083
  Tempo Omd 3.857 29.186 21.397 13.062 215.581 283.083
 Espaço Omd  346 13.699 21.003 10.914 186.903 232.865
  Espaco Omd 346 13.699 21.003 10.914 186.903 232.865
 Phd   115    115
  Phd  115    115
Power Media   962 34.087 67.078 25.949 168.311 296.388
 Carat  523 14.770 22.603 12.652 89.472 140.020

  Carat Portugal 
Comunicacao 523 14.770 22.603 12.652 89.472 140.020

 Starcom  347 7.547 19.313 7.234 58.673 93.114

  Starcom Worldwide 
Media Estrategia SL 347 7.547 19.313 7.234 58.673 93.114

 Executive Media  92 11.770 25.162 6.063 20.166 63.254
  Executive Media 92 11.770 25.162 6.063 20.166 63.254
Directos   3.688 49.053 383.288 24.049 151.007 611.084
 Outras / Directos  3.688 49.053 383.288 24.049 151.007 611.084
  Outras / Directos 3.688 49.053 383.288 24.049 151.007 611.084
Total   14.485 272.811 730.690 184.883 2.840.206 4.043.075

Fonte: MediaMonitor. Marktest
Milhares de Euros



II - Olhares sobre a Comunicação em 2006



1

II - Olhares sobre a Comunicação em 2006

II - Olhares sobre a Comunicação
- A “Televisão-nómada”, Rui Cádima .................................................................................................................................................. 214
- Weblogues e jornalismo: o ano de 2006, Manuel Pinto ................................................................................................................... 216
- A Rádio em Portugal – Estado da Arte em 2006, Rogério Santos .................................................................................................... 220
- Novos modelos de negócio no sector infocom, André Sendin ......................................................................................................... 224
- Os Media em Portugal – novos processos comunicacionais e de responsabilidade social, Nuno Brandão .................................... 226
- Anteprojecto de Proposta de Lei sobre os limites da Concentração da Titularidade nas Empresas de

Comunicação, Luís Alvito ................................................................................................................................................................. 231
- Uma questão de números, Luís Rosendo ........................................................................................................................................ 233
- Os Media e a Publicidade em Portugal, Francísco Costa Pereira e Jorge Veríssimo ...................................................................... 234
- Crianças e Internet – que acesso e usos? Que potencialidades e que riscos dessa relação?, 

Cristina Ponte e Cátia Candeias ...................................................................................................................................................... 238
- Televisão, Infância e Adolescência em Portugal, Sara Pereira ........................................................................................................ 243
- O ano da renovação administrativa das licenças da SIC e da TV, Felisbela Lopes ......................................................................... 250
- Medir o Quê, Quando e para Quê. Como se medem as audiências de rádio em Portugal? 

Como se medirão no futuro?, João Porto ........................................................................................................................................ 258
- “Neo-Hipodermismo e Realismo: A Internet e os grandes jornais diários em Portugal”, Pedro Pereira Neto .................................. 262
- Jornalismo Económico, Isabel Resende ........................................................................................................................................... 267
- A Terceira Geração - vai um joguinho?, Luís Soares e Luís Bento .................................................................................................. 271
-  Panorama  da  Indústria  Fonográfica  em  Portugal,  Ricardo  Antunes  .................................................................................................  273
- Política para os media em Portugal em 2006: surpresa e previsibilidade, Helena Sousa ............................................................... 275
- Retrospectiva do Sector da Comunicação (2000-2005), Carla Martins ........................................................................................... 279

Índice



214

II - Olhares sobre a Comunicação em 2006

O novo contexto de migração progressi-
va da televisão clássica, ou generalista, 
para o digital, originará um complexo mas 
também “amigável” sistema de comuni-
cação, integrado por uma rede matricial 
de plataformas e terminais, onde o modo 
tradicional de ver e produzir televisão, que 
caracterizou de um modo geral a segunda 
metade do Século XX, tenderá progressi-
va, mas inexoravelmente, para um termo. 
Falar de televisão hoje, é, portanto, falar 
de um certo número de siglas – DVB-T, 
iTV, HDTV, VOD, IPTV, WebTV, todas 
com  significados  bem  precisos,  mas  que  
no conjunto e nas suas múltiplas ligações 
são, sobretudo, mais uma interrogação do 
que propriamente uma certeza lapidar. Por 
exemplo, haverá no curto/médio prazo, 
“canibalização” das redes de maiores dé-
bitos e de infraestrutura pesada, por redes 
mais ágeis e de crescente capacidade de 
débito? E os velhos operadores e distri-
buidores passarão rapidamente à história 
face ao crescimento, como cogumelos, de 
“bancos” de conteúdos e de informação 
gerados a partir de ideias que se univer-
salizam numa questão de horas?
Os sinais de mudança estão já a ser da-
dos por aquilo a que já se chama, algo 
metaforicamente, a migração do brodcas-
ting para o “egocasting”, isto é, para a edi-
ção e “difusão” de fragmentos de histórias 
individuais, de reportagens de “jornalistas-
cidadãos”,  de  fotografia  móvel,  de  arquivo  
“web”, de vídeo doméstico – do mais ao 
menos narcísico -, de blogs e vlogs, pela 
procura de conteúdos diversíssimos facili-
tados pelas novas capacidades de câma-
ras integradas nos telemóveis, etc., onde, 
naturalmente, a chamada Web 2.0, bem 

A “televisão-nómada”

Francisco Rui Cádima, 
Departamento de Ciências da 
Comunicação (FCSH-UNL)

como tecnologias como o WiMax, ou we-
bsites como o You Tube são cruciais para 
a sua distribuição
“Egoscasting”  significa  aqui,  também,  que  
o telespectador está a tornar-se um editor 
e difusor e na maior parte das vezes os 
conteúdos que disponibiliza ou as histó-
rias que constrói, designadamente em 
sites como o You Tube ou o My Space, 
por exemplo, obedecem a uma estratégia 
narcísica,   de   afirmação   dessas  mesmas  
identidades individualizadas ou mesmo de 
uma espécie de hiper-personalização dos 
novos actores e dos seus desempenhos.
Evidentemente que para que o novo sis-
tema “nomádico” possa funcionar na sua 
plenitude, importa que a inclusão digital e 
a coesão social possam ser salvaguarda-
das, o que está já a acontecer, designada-
mente em termos europeus relativamente 
à televisão digital terrestre. Vejam-se as 
iniciativas da Comissão Europeia e os 
seus objectivos de promover normas aber-
tas e a interoperabilidade para a televisão 
digital, de modo a permitir que possa ha-
ver troca de conteúdos facilitada à escala 
planetária, nomeadamente em termos de 
televisão digital.
O novo dispositivo digital emergente in-
tegra não só a lógica matricial, diagramá-
tica, de comunicação ponto-a-ponto ou 
ponto-multiponto, mas também uma nova 
experiência “áudio-táctil-visual”, imersiva, 
participativa, com um grau cada vez maior 
de intervenção no novo espaço público, o 
que  reconfigura  o  próprio  lugar  do  sujeito  
no quadro da vida pública e política, com 
um ganho de autonomia e emancipação 
acrescentados face ao velho modelo “re-
presentativo”, também ele em perda com 

a radicação de novas formas emergentes 
de comunidades virtuais, de media partici-
pativos,  enfim,  de  uma  democracia  recon-
figurada  nas  novas  ligações  e  nos  novos  
fluxos  de  poder.
Não há assim dúvida de que a televisão 
está ela própria em mutação, ou mesmo 
em transmutação para algo que a arrasta 
para uma vertigem à qual não consegui-
rá escapar. Se, no passado, se falava na 
migração de um modelo monopolista/duo-
polista para um sistema fragmentado e de 
multiplicidade da oferta, agora é a vez de 
se assistir à pulverização desse sistema 
numa miríade de écrãs, terminais, plata-
formas, o que for.
As imagens desta vertigem nomádica ten-
dem agora a estar permanentemente em 
‘trânsito’, em absoluta disponibilização, 
em terminais em que o “I/am”, mais do 
que o “eye/am”, está ele próprio inscrito 
no nome da plataforma a começar justa-
mente pelo iPod e pelo iPhone 
Um dos autores que na Europa dos anos 
80   ficou   bem   conhecido   por   ter   escrito  
com Dominique Wolton um livro que mar-
cou um período de evidente apogeu da 
história   da   televisão   (refiro-me   a  La Fol-
le du logis: la télévision dans les sociétés 
démocratiques, Gallimard, 1983), volta 
mais de vinte anos depois, em 2006, ao 
tema, para desconstruir o que antes ha-
via defendido, sem que daí se possam 
tirar dúbias ilações. Em La Fin de la té-
lévision (Seuil, 2006) Jean-Louis Missika 
revê o campo da televisão nestes termos: 
“Entramos num mundo de imagens omni-
presentes e de media ausentes. Cada vez 
mais imagens e menos televisão. Vamos 
ter uma sociedade sem televisão. Não é a 
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televisão enquanto tecnologia que desa-
parece, mas a televisão enquanto média: 
a televisão instrumento de focalização 
das sociedades modernas, a mesma que 
por exemplo a 20 de Julho de 1969 reuniu 
todo o planeta  perante os primeiros pas-
sos de Armstrong na Lua, ou aquela que 
reúne diariamente milhões de telespecta-
dores perante os jornais das 20 horas”.
Diz Jean-Louis Missika que o seu livro se 
consagra à exploração do princípio desta 
revolução: “Porquê e como desaparece 
a televisão? O que se passa nos écrãs 
quando o media dominante deixa de ser 
dominante ? A que é que se assemelhará 
a nossa sociedade sem esse vínculo so-
cial obrigatório, tornado quase um hábito e 
um vinco da consciência colectiva? Quais 
serão as consequências sociais e políti-
cas do desaparecimento deste formidável 
instrumento de polarização das atenções, 
de sincronização dos debates, lugar de 
confronto das opiniões, que era a televi-

são? Que imagem fará a sociedade de si 
própria nesse mundo sem televisão?”
A sociedade sem televisão não deixa 
de ser, no entanto, uma premonição por 
cumprir. E, muito provavelmente, irá con-
tinuando incumprida desmentindo-nos a 
todos. Recorde-se Umberto Eco que em 
1995 parecia querer dizer não ter dúvidas 
e raramente se enganar quando aventou 
que daí por dez anos a televisão genera-
lista teria sucumbido perante a revolução 
tecnológica que se anunciava. Mas Eco 
não estava sozinho. Estava muito bem 
acompanhado, designadamente por An-
drew Lippman, um dos responsáveis má-
ximos do MIT, que em meados dos anos 
90,  dava,  como  destino  final  à   ‘caixa’,  aí  
pelo ano 2000, nada mais nada menos do 
que  um  simples  vaso  para  colocar  flores…  
Não há dúvida que estes nossos gurus 
e “techno” deuses nos querem sobretu-
do transmitir a ideia de que a televisão já 
não é a máquina “federadora” do vínculo 

social, como o foi nos anos 70 e mesmo 
80 do século passado. Está de facto a 
afastar-se desse eixo e essa será uma 
espiral sem retorno. Esse velho ‘espaço 
público’ criado pela radiodifusão à distân-
cia  vive  o  seu  transe  final  e  está  realmente  
em processo lento de desintegração. Em 
desespero de causa apela-se agora à 
“proximidade” da televisão, como se essa 
fosse  uma  última  confissão  e  um  pedido  
de clemência 
Dos destroços desse ‘espaço público’ 
emergirá um novo media, que porventura 
será o próprio “novo” homem, recentrado 
agora, já não no mundo-cosmos de Vitrú-
vio, mas antes em conexão com todas as 
extensões da “galáxia-Rede”. Todos sere-
mos centros do mundo e com essa mu-
tação todos os velhos centros do mundo, 
porventura, fenecem e crepitam. Deus os 
venha a ter na altura própria, em boa paz 
e descanso, por muito que o não tenham 
merecido.
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Os  weblogues  vieram  para  ficar.  Não  ne-
cessariamente na forma que hoje apre-
sentam, mas na ideia que corporizam: 
permitir, de forma relativamente acessível, 
que um grande número de pessoas tome a 
palavra no espaço público. Ao darem con-
ta daquilo que acontece em determinadas 
zonas da vida social e ao comentarem a 
actualidade, cruzam-se inevitavelmente 
com  o  jornalismo.  O  que  não  significa  que  
os “bloggers” se possam considerar ipso 
facto jornalistas.
O propósito deste texto é o de sublinhar 
algumas tendências no que à relação en-
tre o jornalismo e a blogosfera diz respeito 
e de enfatizar algumas questões que essa 
relação suscitou ao longo do ano de 2006. 
Os dados disponíveis são necessaria-
mente fragmentários, pelo que o balanço 
é, também ele, provisório.
Dividimos este balanço em três partes: 
numa primeira anotam-se alguns indica-
dores   quantitativos,   com   a   finalidade   de  
chamar atenção para o impacte da blo-
gosfera na sociedade e na cultura; na 
segunda apontam-se casos e sintomas 
susceptíveis de desenhar janelas que 
focalizam o nosso olhar sobre o universo 
dos blogues na sua relação com o jorna-
lismo;;  finalmente,  no  terceiro,  dá-se  conta  
de leituras sobre o fenómeno dos blogues 
e enunciam-se possíveis tópicos de re-
flexão  sobre  o  presente  e  o  futuro  desse  
mesmo fenómeno. 

1. Alguns números

O fenómeno da blogosfera continuou a 
crescer em 2006. Se se procurasse pela 
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palavra “blog” num motor de pesquisa 
como   o   Google,   obter-se-ia,   no   final   de  
2005, um total de 512 milhões de referên-
cias. No derradeiro dia de 2006, a mesma 
operação permitia obter um número ligei-
ramente superior a 1050 milhões, ou seja, 
mais do dobro.
Em termos de número de blogues, são di-
ferentes os números que distintas fontes 
fornecem. O Technorati rastreia a blogos-
fera desde 2003 e é hoje considerado um 
referencial neste campo. Segundo dados 
aí tornados públicos, haveria, no início de 
2006, cerca de 25 milhões de blogues. Ao 
chegar  ao  fim  de  Dezembro,  esse  número  
tinha passado para cerca de 60 milhões. 
Uma   contabilização   feita   em   finais   de  
Julho indicava que o número de blogues 
era, então, cem vezes superior a três anos 
antes. Mesmo considerando que apenas 
à roda de 55% estivessem activos, o fe-
nómeno não pode deixar de impressionar 
pela sua dimensão. 
No espaço da União Europeia, dados vin-
dos a lume em Dezembro, resultantes de 
um estudo da agência Forrester Resear-
ch   /   Net   Imperative   (“Profiling   European  
Bloggers), concluíram que o número de 
bloggers activos, calculados de entre os 
utilizadores da Internet, se elevava a qua-
tro milhões (equivalentes a 3% dos utiliza-
dores). Os bloggers típicos eram jovens, 
pioneiros na adopção de tecnologias de 
informação e comunicação e grandes uti-
lizadores da Internet.
Em Portugal, o panorama da blogosfera 
mantém-se como realidade ainda pou-
co conhecida, apesar dos sinais de uma 
atenção crescente de distintos agentes 
sociais e culturais. Do ponto de vista 

quantitativo, merece referência um dado 
do Diário Digital que, com base numa in-
formação da Marktest, contabilizava em 
13 mil os blogues activos no nosso país. 
Supondo a consistência deste número, 
ele estaria longe do número de blogues 
portugueses criados, visto que, de acordo 
com uma informação fornecida pelo Sapo, 
só na plataforma Blogs.no.sapo existiam 
73.022 em 16 de Outubro de 20061.
Ainda assim, e em termos globais, a 
blogosfera não constitui, aparentemen-
te, uma ameaça aos media jornalísticos 
profissionais.   Uma   sondagem   efectuada  
pelos organizadores do We Media Global 
Fórum, realizado em Londres no início de 
Maio de 2006, envolvendo dez mil pesso-
as de outros tantos países, concluiu que 
os blogues eram a fonte de informação 
em   que   os   inquiridos   menos   confiavam,  
ainda   que   25%   confiasse   na   informação  
difundida por aquela via (apenas 3% en-
contram neste tipo de sites o seu ponto de 
informação mais importante).
Do lado dos próprios bloggers, merece 
referência a conclusão de um estudo re-
alizado nos Estados Unidos da América, 
segundo o qual 77% dos bloggers es-
crevem ou alimentam o seu blogue em 
rimeiro lugar como hobby (daí que  os as-

1 Cf.  http://zone41.info/2006/10/16/1744#comment-152484.
Nessa mesma data (cf. http://zone41.info/2006/10/16/1744), 
calculava-se em cerca de 3000 os blogues albergados 
pelo Weblog.com.pt (adquirido, em Janeiro de 2006 pelo 
portal AEIOU) e, por outro lado, apontava-se para uma 
cifra da ordem dos 4% aquela que equivaleria à parte 
dos blogues portugueses no Blogger (800 mil no total). 
Tudo  somado,  significa  que  existiriam  mais  de  100  mil  
blogues portugueses. Não falta, porém, quem questione 
a  fiabilidade  destes  dados.  Eles  contradizem,  por  exem-
plo, a presunção de que o Blogger alojaria 60% dos blo-
gues nacionais (ibid.).
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Um caso interessante, revelador da im-
portância da blogosfera enquanto instân-
cia   influente  do  espaço  público  é  aquele  
que envolve o novo canal internacional 
de informação France 24, cujas emissões 
se iniciaram em princípios de Dezembro. 
Como estratégia de lançamento, o canal 
convidou para a sua sede, em Paris, um 
nutrido grupo de bloggers de vários paí-
ses6 e desenvolveu uma estratégia perso-
nalizada de contacto com muitos outros, 
incluindo em Portugal.
O ano de 2006 viu emergirem, de novo, 
acesos debates em torno do problema 
do anonimato e de eventuais ofensas à 
dignidade e direitos pessoais, cometidos 
a coberto de tal recurso. Um blogger foi 
levado a tribunal, na Covilhã, suspeito de 
ser o autor de mensagens publicadas sob 
pseudónimo, consideradas ofensivas pelo 
presidente da Câmara local.
Mas os casos mais badalados na comuni-
cação social foram, sem dúvida, a acusa-
ção  anónima  de  plágio  feita  a  duas  figuras  
públicas – o professor universitário e cro-
nista Eduardo Prado Coelho7 e o jornalista 
e escritor Miguel de Sousa Tavares. So-
bretudo neste último caso, o assunto deu 
origem a um vivo debate na blogosfera 
e em alguma imprensa em torno do pro-
blema do anonimato e suscitou, por outro 
lado, uma polémica entre o provedor do 
leitor do jornal ‘Público’ e duas jornalistas 
que haviam tratado do assunto na edição 
do jornal de 25 de Outubro, baseadas em 
matéria de um blog de autor anónimo8.

3. Interrogações e leituras

As  reflexões  analíticas  e  críticas  sobre  a  
blogosfera continuaram a proliferar, com 
orientações e preocupações de natureza 
multifacetada. Paralelamente aos tex-
tos publicados nos media e nos próprios 
blogues, os debates e encontros, assim 
como os textos de natureza académica 
constituíram outras tantas instâncias de 
reflexão  e  problematização.
Clara Ferreira Alves entende que a blo-
gosfera é “um saco de gatos que mistura 
o óptimo com o rasca e acabou por tornar-

6 Cf www.france24.com/france24Public/fr/blogs/Blog-Sta-
nislas-Leridon-FR/Stanislas-Leridon-Entry-1.html 

7 Cf, Correio da Manhã, 18 de Outubro de 2006

8 Consultar, sobre o assunto, as crónicas do provedor 
do leitor Rui Araújo, de 12, 19 e 26 de Novembro de 
2006 no blogue respectivo: http://provedorpublico.blo-
gspot.com 

suntos preferidos sejam de longe a vida e 
experiência pessoais). Esmagadoramente 
não se assumem, por conseguinte, como 
alternativa ao jornalismo.

2. Tendências e casos

Um dos dados mais salientes, no que 
respeita à relação entre a blogosfera e 
o jornalismo foi o crescendo da adopção 
de blogues por parte dos sites meios de 
comunicação social. Tal movimento ocor-
reu em numerosos países2, incluindo 
Portugal.  O  caso  talvez  mais  significativo,  
entre nós, foi o do novo semanário Sol. 
Além dos blogues de convidados seus, 
criou uma plataforma própria que permite 
aos leitores criar aí os seus espaços de 
expressão. O Expresso e o Público, por 
exemplo, apostaram igualmente nesta 
modalidade, tendo este último a particula-
ridade de ter instituído também um blogue 
do seu Provedor do Leitor (desde 19 de 
Janeiro)3. 
Uma modalidade que representa também 
uma tendência de 2006 é a adopção, ar-
ticulada ou autonomamente, de podcasts 
e de vídeo-reportagens. Vários media 
adoptaram esta modalidade de distribui-
ção e publicação de informação, mas não 
só: o jornalista Sena Santos voltou, a 2 de 
Novembro, ao convívio dos seus fãs pre-
cisamente através de um espaço que se 
poderia considerar um blogcast, no qual 
apresenta diariamente uma leitura comen-
tada  do  que  de  mais  significativo  se  passa  
no mundo4. Por sua vez, o blogue Tugir 
fez o webcasting de partes do congresso 
do Partido Socialista5.
Ainda neste âmbito, um acontecimento re-
tumbante foi por certo a aquisição do You 
Tube pelo Google, pela astronómica soma 
de 1,3 mil milhões de euros. Google que 
é, por outro lado, o detentor da maior pla-
taforma de alojamento de blogues.

2 Em Abril, uma agência norte-americana de sindicação 
de blogues (blogburst.com) começou a fornecer a meios 
de   comunicação   profissionais   de   projecção   nacional  
conteúdos de associados seus. A Blogburst recebe ins-
crições de blogues, procede a uma primeira selecção 
que é, posteriormente, disponibilizada para apreciação 
aos media.

3  O ‘Público’ anunciava uma outra iniciativa na sua edi-
ção de 22 de Outubro de 2006: no âmbito de uma cola-
boração com o blogue A Baixa do Porto, o diário passa-
ria a seleccionar semanalmente os melhores posts, com 
o  intuito  de  “fomentar  a  reflexão  sobre  alguns  dos  temas  
que vão marcando a actualidade local” e a editá-los na 
edição dominical. 

4 Consultar: http://senasantos.podcasts.sapo.pt/

5 Cf http://tugir.blogspot.com/2006/11/1_12.html, post de 
12 de Novembro de 2007.

se um prolongamento do magistério da 
opinião nos jornais”, mas considera que 
a sua existência é vantajosa, revelando 
“por vezes” qualidade e liberdade e “desti-
tuindo do seu posto informativo os jornais 
e televisões aprisionados em formatos e 
vícios”9.
Já para Miguel Sousa Tavares, “todo esse 
universo dos ‘chats’ e dos blogues” não 
apenas lhe é “absolutamente estranho” 
como ainda o acha, “paradoxalmente, 
uma preocupante manifestação de um 
processo de dessocialização e de seden-
tarização das solidões para que o mundo 
de hoje parece caminhar”. E numa obser-
vação em que não está ausente a acusa-
ção anónima de plágio que lhe havia sido 
feita, contraria a ideia de que “os blogues e 
toda essa conversa ‘in absentia’ são uma 
forma moderna de democracia de massas 
( ) uma espécie de ‘speaker’s corner’ 
planetário”, acrescenta: ”não penso que 
a qualidade da democracia se meça pela 
quantidade de envolvidos e, menos ainda, 
pela irresponsabilidade. Não há liberdade 
de expressão onde existe impunidade do 
discurso”10.
Estes são, digamos assim, discursos de 
quem olha o fenómeno de fora, com um 
cepticismo mais ou menos marcado e 
ostensivo, de quem aparentemente não 
conhece, conhece mal ou rejeita epider-
micamente o assunto sobre o qual escre-
ve e que, por diversas razões, tende para 
discursos generalizantes que medem tudo 
pela mesma bitola. 
Uma posição e uma atitude diversa é a 
enunciada por José Pacheco Pereira, um 
dos bloggers portugueses mais conheci-
do e um dos que mais sistematicamente 
tem   reflectido   sobre   o   fenómeno   da   blo-
gosfera, desde logo no seu blogue, mas 
também nas suas colunas na Imprensa e 
noutras intervenções públicas. Para ele, 
“uma das maiores promessas da blogos-
fera é a possibilidade de curto-circuitar a 
auto-referencialidade das formas cultu-
rais e mediáticas dominantes: revelando 
novos autores e criadores e permitindo o 
acesso de mais pessoas à publicitação”11. 
Os blogues podem, além disso, “consti-
tuir-se como instâncias de escrutínio do 
jornalismo e dos media”. “Não são, em si 
mesmos,  jornalismo,  no  sentido  profissio-

9 In Diário Digital, 5 de Abril de 2006

10 in Expresso, 28 de Outubro de 2006

11 In Público, 20 de Abril de 2006
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ou de grupo, caracterizadas por uma ló-
gica colaborativa e participativa17. Essa 
ilusão é aparentemente suportada nos 
muitos milhões de blogues em funciona-
mento, nos muitos milhares que continu-
am a ser diariamente criados com as mais 
diversos  finalidades  e  na  multiplicidade  de  
formas colaborativas que a web 2.0 não 
pára de oferecer. Importa, contudo, não 
perder o sentido das realidades. Ainda 
que  a   influência  da  blogosfera  não  deva  
ser avaliada apenas pela quantidade, não 
se pode perder de vista que ela continua 
a ser um fenómeno socialmente minori-
tário e, em muitos casos, polarizado em 
torno  de  figuras  e  de  vozes  que  já  tinham  
visibilidade no espaço público. Mas isso 
não  retira  significado  à  tendência  de  alar-
gamento de “pólos de enunciação” que os 
últimos dez anos vêm evidenciando.
Daí, também, a relevância de se prosse-
guir no exame e na pesquisa sobre os 
blogues  e  a  blogosfera,  a  fim  de  se  mo-
nitorizar o processo e de se interrogar o 
seu alcance. Deste ponto de vista, é de 
salientar o trabalho de alguns “meta-blog-
gers” como José Pacheco Pereira ou Luís 
Carmelo, e o esforço de reunir e colocar 
em debate a blogosfera que os encontros 
nacionais sobre weblogs têm vindo a pro-
mover e que tiveram, em 2006, o seu ter-
ceiro encontro, desta vez na Universida-
de do Porto. Do mesmo modo, merecem 
destaque os encontros “Falar de blogues” 
promovidos em Lisboa por José Carlos 
Abrantes (nomeadamente a sessão sobre 
blogues e jornalismo, que se realizou em 
17 de Maio de 2006). Ainda nesta mesma 
linha, registe-se a publicação do livro “Blo-
gs e a Fragmentação do Espaço Público” 
(Ed. Labcom), um estudo de Catarina Ro-
drigues sobre a blogosfera em Portugal, 
que dedica cerca de um terço das páginas 
(pp. 49-109) à relação dos blogues com o 
jornalismo. 

4.  Nota  final

É hoje inquestionável a relação estreita 
que existe entre a blogosfera e o cam-
po jornalístico. Mas não estamos ain-
da, provavelmente, em tempo de poder 
fazer o rescaldo. E isto porque, apesar 
das análises que sublinham o jogo entre 
os dois universos, continua a existir uma 

17 Cf, a este respeito, o trabalho “The era of participa-
tion” publicado em The Economist, em 20 de Abril de 
2006.

nal do conceito, mas alargam os círculos 
de conversação a que o jornalismo dá, ou 
deveria dar, origem”12, acrescenta o histo-
riador.
Esta sugestão merece ser elaborada, 
enquanto possível chave de análise da 
reconfiguração  do   jornalismo  nas  nossas  
sociedades. Mais do que “fontes com-
plementares dos media tradicionais”13, 
os blogues – juntamente com outras fer-
ramentas e plataformas que facilitam a 
emergência dos discursos de vulgares 
cidadãos posicionam-se como círculos de 
redes de enunciação que, não se confun-
dindo com o jornalismo, estabelecem com 
ele um jogo de relações complexas, alte-
rando-o no mesmo passo.
Se o jornalismo, como pretendia Lorenzo 
Gomis14, ocorre não apenas no processo 
da sua produção mas também na reper-
cussão social que suscita, teríamos que a 
blogosfera – na medida em que repercu-
te, comenta, interage com o trabalho dos 
profissionais   -  se  poderia  considerar  ain-
da uma dimensão não marginal do campo 
jornalístico15. A blogosfera tem permitido a 
mais pessoas e grupos exprimir-se publi-
camente  –  comentar,  criticar,  influenciar  as  
agendas da actualidade – e isso constitui 
um dado que o jornalismo e os jornalistas 
não mais podem ignorar16.
É fácil, neste contexto, deixar-se seduzir 
pelo entusiasmo e acreditar que os media 
de  difusão  colectiva  e  o  jornalismo  profis-
sional estão a ceder o passo aos blogues 
e a outras formas de auto-edição pessoal 

12 Ibid.

13 Ideia defendida pelo Prof. Rogério Santos, animador 
do blogue Indústrias Culturais, num colóquio realizado 
em Coimbra e reportado pelo Público em 8 de Junho 
de 2006.

14 Gomis, Lorenzo (1991) Teoria del Periodismo: Como 
se Forma el Presente. Barcelona: Paidos

15 Neste sentido, não faria muito sentido a barreira pro-
posta por Pedro Rolo Duarte entre os blogues da elite 
mediática  e  os  blogs  “vox  populi”,  que  ele  define  como  
“dois patamares de blogues: os que, por serem assi-
nados por personalidades mais ou menos conhecidas 
(jornalistas, políticos, intelectuais, escritores), gozam de 
uma  relevância  que   lhes  garante  alguma   influência  na  
rede, e obedecem até a uma espécie de ‘livro de estilo’ 
que os inscreve numa normalidade próxima dos media 
clássicos; e os outros, dos anónimos cidadãos, criados 
muitas vezes ao sabor de uma paixão ou de um ataque 
de raiva, e que obedecem somente aos ‘ventos’ dos 
seus autores”. (in Diário de Notícias, 13 de Dezembro 
de 2002).

16 O jornalista e blogger Jeff Jarvis considerava, num 
texto publicado no jornal The Guardian de 16 de Agosto 
de  2006,  que  a  blogosfera  obriga  a  uma  radical  redefi-
nição do papel dos jornalistas e do próprio jornalismo: 
“journalists  must  redefine  their  roles  and  relationships  as  
more than just reporters, editors, and producers - which, 
yes, they must still be - but also, now, as Moderators. 
Entrepreneurs. Teachers. Students. Helpers. Enablers. 
Networkers. Filters. Partners. Community members. 
Citizens”. Cf.: http://commentisfree.guardian.co.uk/jeff_
jarvis/2006/08/putting_journalism_schools_to.html

forte tendência para aquilo que se pode-
ria caracterizar como “canibalização” ou 
“demonização” recíproca. Essa tendência 
manifesta-se, do lado da blogosfera, na 
presunção aqui e ali tematizada de que 
o  jornalismo  profissional  está  morto  e  em  
vias de ser enterrado, suplantado que 
está pelo jornalismo da rua e de toda a 
gente. Do lado dos media, e fundada na 
presunção de que os blogues são tudo 
menos   jornalismo,   afirma-se  a   tendência  
de domesticar essa prática, integrando-a 
nos  sites  da  web,  como  flor  de  lapela  sem  
que esse acolhimento deixe questionar o 
modo tradicional de conceber e de fazer 
jornalismo18.
Salvo casos e momentos especiais, a 
grande maioria das vozes blogosféricas 
inscreve-se naquilo que poderíamos de-
signar como comentário, crítica ou aplau-
so, debate, luta por causas. Em grande 
parte a produção dos blogues é tributária 
do   jornalismo   “canónico”   e   profissional.  
Mas isso não pode ser lido como necessa-
riamente negativo. A repercussão dos as-
suntos dos grandes media – quer quanto 
à substância quer quanto ao modo de tra-
tamento – é fundamental para o jornalis-
mo.  A  identificação  e  a  adopção  de  ideias  
e temas lançados nos blogues por parte 
dos jornalistas não são menos importan-
tes para o jornalismo. Mas isso implica 
que se valorize não apenas um jornalis-
mo que “fale”, mas também um jornalismo 
que “escute”. E, da parte da blogosfera 
supõe igualmente lógicas não apenas de 
escrutínio ou de “vigilância”, mas também 
de aliança e “concerto”.
O novo jornalismo pressupõe participa-
ção esclarecida e crítica por parte dos 
cidadãos. Não para conquistar o poder 
da palavra, mas para ampliar os círculos 
da palavra pública e, assim, conferir mais 
qualidade ao jornalismo que se pratica. Ao 
contrário do que observava recentemente 
Nicholas Lemann19, director da Columbia 
Journalism School, este movimento no 
sentido da expansão do campo jornalístico 
e das vozes que no seu seio se exprimem 
não pode ser visto como um simples com-
plemento ou uma “adenda” do jornalismo, 
mas como uma nova dimensão desse 

18 É justo reconhecer que, em diversos media, os es-
paços que acolhem conteúdos produzidos pelos cida-
dãos são assumidos como verdadeiras plataformas de 
interacção e de enriquecimento recíprocos e, por conse-
guinte, bastante mais do que mero enfeite ou moda.

19 Lemann, Nicholas (2006, 7 Agosto)  “Journalism With-
out Journalists”, in The New Yorker http://www.newyork-
er.com/fact/content/articles/060807fa_fact1 
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mesmo jornalismo que obriga o conjunto 
a repensar-se.  
O ano de 2006 representou ainda, deste 
ponto de vista, uma fase de tomada de 
consciência de que os blogues, tal como a 
web  social,  vieram  aparentemente  para  fi-
car. Foi também o ano em que, no dizer de 
Jeff Jarvis, “os media clássicos se deram 
conta de que não haverá marcha-atrás” 
nessa tendência. O jornalismo tenderá a 
ser, no futuro, e tanto quanto somos capa-
zes de descortinar, não apenas o produto 
do  trabalho  dos  profissionais,  mas  o  pro-
duto de redes de pessoas e grupos, nas 
quais   os   profissionais   continuarão   a   de-
sempenhar um papel decisivo20. Embora 
porventura não exactamente nos mesmos 
moldes.

Nota:
Os sites referidos neste texto foram todos 
consultados no período compreendido 
entre 15 de Dezembro de 2006 e 15 de 
Janeiro de 2007.

20 Cf.  http://www.buzzmachine.com/index.php/2007/01/30/
davos07-media-discussion-notes
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O presente texto, após um enquadramen-
to histórico da rádio no nosso país, apre-
senta os seguintes apartados: balanço 
de 2006 (principais ocorrências), rádio na 
internet, audiências e investimentos publi-
citários e novas tendências.

1. Períodos da história da 
rádio em Portugal

Consideramos cinco grandes períodos na 
história da rádio em Portugal. O primeiro 
associa-se ao começo das emissões re-
gulares, no Outono de 1924, com CT1AA, 
de Abílio Nunes dos Santos Júnior, duas a 
três vezes por semana em horário de se-
rão nocturno e ao domingo à tarde (San-
tos, 2005). Peças de música clássica to-
cadas ao vivo preenchiam a programação, 
transportando o ideal do concerto em sala 
para as ondas hertzianas. Os proprietá-
rios das estações pioneiras desempenha-
vam múltiplos papéis: instalar emissores e 
antenas, prestar apoio técnico, programar 
e animar esses programas.
O segundo período é o da criação de es-
tações   profissionais.   Em   1931,   o   Rádio  
Clube Português (RCP), de Jorge Botelho 
Moniz, aparecia com programação vol-
tada para a música popular (espanhola, 
americana,  portuguesa),  em  altura  de  afir-
mação  do  mercado  fonográfico.  A  mesma  
estação produziu, ou acompanhou, ino-
vadores formatos infantis, de informação, 
religiosos e de análise e crítica musical. 
Seguiram-se a Emissora Nacional (1935), 
um dos pilares de propaganda do regime 
(Ribeiro, 2005) e a Rádio Renascença, 

A Rádio em Portugal - Estado da Arte em 2006

Rogério Santos, 
Universidade Católica 
Portuguesa

ligada à Igreja Católica, em 1937 (Mi-
guel, 1992). Para além das três estações 
mencionadas, agruparam-se pequenas 
estações em Lisboa (Emissores Asso-
ciados de Lisboa) e Porto (Emissores do 
Norte Reunidos), as estações “minhocas” 
(Agostinho, 2002). O panorama radiofó-
nico manter-se-ia quase inalterável nas 
décadas seguintes.
As transformações tecnológicas contri-
buem para o surgimento do terceiro perí-
odo, já nos anos de 1960, com a introdu-
ção da modulação de frequência (FM), de 
maior qualidade na recepção, a substituir 
lentamente as emissões em ondas mé-
dias  (OM)  (Maia,  1995).  No  final  dos  anos  
1970, nascia o movimento das rádios pira-
tas em frequência modulada (iniciada por 
Rádio Juventude, de Heitor Gonçalves, 
em 1977, e Rádio Imprevisto, de José 
João Farinha, em 1979) (Azevedo, 2001: 
115), resultado da abertura política após 
a queda do Estado Novo em 1974 e da 
facilidade de instalação de estações, no 
que constitui o quarto período mais sig-
nificativo  na  história  da  rádio  portuguesa.  
A legislação posterior normalizou as fre-
quências, salientando-se emissoras como 
a TSF, que emitiu experimentalmente em 
1984 e a sério em 1988. Mais tarde, com 
o incêndio do Chiado, em Agosto de 1988, 
a TSF fez a primeira cobertura jornalística 
em directo (Meneses, 2003). A estação 
aplicava o conceito de rádio temática, 
com aposta na informação (Meditsch, 
1999; Gonçalves, 1999). Cimentava-se o 
conceito de rádio local, responsável pelo 
aparecimento de uma nova geração de 
animadores de rádio e com estética dis-
tinta das rádios até aí existentes, de maior 

proximidade às populações (Azinheira, 
2002; Bonixe, 2003; Correia, 2004).
Como resultado da expansão da internet, 
e do uso da rádio através desse meio, a 
partir  de  finais  da  década  de  1990,  princi-
piava o quinto período da história da rádio 
em Portugal, e do qual daremos relevo à 
frente.

2. Panorama actual - balanço 
de 20061

Dentro de uma leitura SWOT, neste apar-
tado apresentam-se os pontos fortes e 
fracos ocorridos na rádio portuguesa em 
2006, remetendo as oportunidades e 
ameaças para o apartado sobre a rádio 
na internet. O primeiro elemento positivo 
é o da criação do cargo de provedor do 
ouvinte na rádio pública em Abril e imple-
mentação em Setembro.
O segundo elemento diz respeito à entra-
da em vigor da lei de quotas de passagem 
de música portuguesa nas rádios nacio-
nais (25 a 40%). Na aparência, trata-se de 
uma medida positiva; contudo, diversos 
especialistas entendem que a legislação 
não agrada a ouvintes, operadores e artis-
tas, anotando que a medida tem um efeito 
mais político do que cultural. Ao mesmo 

1 Agradeço os contributos, neste apartado e seguintes, 
de Paula Cordeiro e Luís Bonixe (professores univer-
sitários), João Paulo Meneses (jornalista e professor 
universitário), Alberto Arons de Carvalho (deputado e 
professor universitário), Jorge Guimarães Silva (inves-
tigador da rádio), Nelson Ribeiro (Rádio Renascença), 
Jorge Alexandre Lopes (RDP), Fernando Lopes (Media 
Capital) e Esperança Afonso (Marktest).
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oito horas diárias e difusão de três notici-
ários em várias estações e encerramento 
do museu público da Rádio (que irá reabrir 
em espaço muito pequeno em instalações 
a inaugurar na RTP).
Ainda no campo das referências à rádio 
ao ano transacto, destaque para o Prémio 
Internacional de Jornalismo Rei de Espa-
nha 2006, ganho por Cláudia Henriques 
(TSF), com “Memória magoada”, progra-
ma alusivo aos atentados de Madrid (11 
de Março de 2004).

3. A rádio na internet

As transformações tecnológicas que inva-
dem as indústrias culturais em geral e a 
rádio em particular são lidas simultanea-
mente como oportunidades e ameaças. 
Quanto à tecnologia DAB, esta continua 
confinada  à  rádio  pública  (embora  possam  
surgir alterações, nomeadamente para 
DMB). Por seu lado, ainda não se fala das 
aplicações do DRM, tecnologia destinada 
a animar as frequências em ondas médias 
(e curtas). Ao contrário da TDT, televisão 
digital terrestre, cujo sucesso está a acon-
tecer em vários países e se estima venha 
a suceder em Portugal, após um primeiro 
arranque em falso, o switch-off da rádio 
analógica parece esperar por uma evolu-
ção  europeia  do  DAB  ou  mesmo  a  defini-
ção de um novo sistema de transmissão 
com menores custos de instalação, con-
vergência entre conteúdos audiovisuais e 
ligação a plataformas móveis.
Ao mesmo tempo, aumenta a tendência 
para ouvir rádio na internet, enquanto vá-
rias emissoras já disponibilizaram o pod-
casting. Depois da TSF e das rádios do 
grupo Media Capital, foi a vez da Rádio 
Renascença  e  da  RDP,  o  que  significa  as  
principais estações do país. Internet sig-
nifica  também  tecnologia  sem  fios  (wifi  e  
wiMax).
Um estudo recente sobre a rádio na in-
ternet aplicado à realidade portuguesa 
é o de Pedro Portela (2006), que, para 
análise, construiu uma grelha de análise 
composta por tipos de conteúdo (hard e 
soft themes), meios (texto, imagens, links) 
e potencial interactivo. O autor distingue 
três tipos de rádios – locais, nacionais e 
web-only –, decomponíveis em comer-
ciais, cooperativas, universitárias, institui-
ções religiosas e entidades políticas. Se 

tempo, espera-se que a ERC (Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social) 
concretize medidas para a sua monitori-
zação. Associada à questão das quotas 
de música portuguesa está a dos direitos 
conexos aos direitos de autor, que esta-
belece a necessidade de autorização de 
execução pública (em bares, restauran-
tes, chamadas telefónicas em espera) de 
música gravada, produto da actividade de 
artistas intérpretes ou executantes, bem 
assim como produtores de fonogramas e 
videogramas (http://www.passmusica.pt/). 
Numa altura em que a venda de música 
digital ainda não é relevante em Portugal, 
a protecção dos direitos de autor e direitos 
conexos revela-se como um ponto forte e 
uma oportunidade. Também as editoras 
pretendem receber direitos conexos.
O arranque da emissão de um pacote de 
estações de rádio na televisão por cabo foi 
outro elemento de interesse assinalável, 
embora ainda não haja indicadores sobre 
a recepção do serviço. Isto enquanto se 
prepara uma nova lei de rádio a apresen-
tar antes do Verão de 2007 na Assembleia 
da República.
Um quarto elemento relaciona alterações 
sofridas   na   alteração   da   filosofia   de   al-
gumas estações e/ou propriedade das 
frequências. Assim, três rádios locais mu-
daram de designação e programação: Rá-
dio Clube de Cascais (Cascais) para Quí-
mica FM, Mais (Amadora) para Kiss FM, 
Ocidente (Sintra) para Mega FM Sintra. 
Também a Rádio Paris-Lisboa (Lisboa) 
sofreu  uma  profunda  modificação  de  perfil  
de estação, mudando o nome para Rádio 
Europa Lisboa. A histórica estação Rádio 
Clube Português (RCP) altera igualmen-
te  de  filosofia,  deixando  o  perfil  de   rádio  
de êxitos antigos para emissora com forte 
incidência informativa. Trata-se de uma 
aposta do grupo Prisa enquanto modelo 
próximo da espanhola Cadena Ser, con-
jugando rádio nacional de informação e 
música com descentralização regional e 
local. Neste conjunto de alterações, vis-
lumbramos a perda gradual do conceito 
de rádio de proximidade (Santos, 2005a), 
tendência  iniciada  no  final  dos  anos  1970,  
como atrás se mencionou.
Como pontos fracos quanto a aconteci-
mentos de 2006, salientamos os seguin-
tes: deslocalização de centros de emissão 
das rádios para fora dos concelhos para 
onde transmitem ou funcionando como 
transmissores de estações com sede em 
Lisboa, incumprimento de normas que es-
tabelecem uma programação própria de 

as estações nacionais não apresentam 
problemas com o streaming, há proble-
mas nas rádios apenas de internet. Num 
total de 202 estações observadas por 
Portela (2006: 99), as rádios web-only têm 
más performances técnicas, para além da 
ausência habitual de multimedialidade e 
hipermedialidade – 62,9% das rádios na 
internet não têm qualquer forma direc-
ta de contacto com os ouvintes (Portela, 
2006: 113) –, factores imputados a inicia-
tivas individuais e correlativo fraco poder 
financeiro   no   investimento   tecnológico.  
Do mesmo modo que nas rádios hertzia-
nas, as rádios on-line dão maior relevo 
ao entretenimento (soft themes) do que 
ao exercício da cidadania (hard themes), 
passando substancialmente música, notí-
cias desportivas e informação do mundo 
da música e das estrelas de cinema e tele-
visão.  Isso  significa  que,  apesar  de  maior  
número de ferramentas tecnológicas inte-
ractivas, não se processa uma mais ele-
vada participação pública.

4. Audiências e 
investimentos publicitários

Em termos de grupos de rádio e audiên-
cias acumuladas de véspera, o Grupo 
Renascença lidera (24,7%), seguindo-se 
as rádios da Media Capital (14,0%), RDP 
(9,0%) e TSF (4,4%) (dados do terceiro tri-
mestre de 2006). Destes grupos, a Media 
Capital tinha, em 2006, apenas estações 
de música. Sabe-se que, das rádios mais 
ouvidas, as principais são essencialmen-
te musicais, valendo entre 70 a 80% do 
mercado quanto a audiências, em que 
se destacam os grupos Renascença (só 
a RFM tem 13,7% do total da audiência 
acumulada de véspera) e Media Capital 
(a Comercial vale 6,9%, e a Cidade FM 
4,8%).
Quanto a faixas etárias, há uma divisão 
nítida até aos 44 anos (preferências mu-
sicais) e acima dos 45 anos (preferência 
pelas estações de informação), conforme 
se pode ver no Quadro 1. Das rádios mu-
sicais, a Cidade FM tem maior impacto 
junto do nível etário mais baixo (até aos 
17 anos), sendo substituída pela RFM a 
partir dessa idade. Aliás, a RFM tem a 
liderança de mercado nos ouvintes entre 
os 18 e os 44 anos e surge em segundo 
lugar nas faixas 15-17 e 45-54 anos, o 
que é uma performance notável.
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Idade 1ª % 2ª % 3ª % 4ª %

15-17 Cidade FM 24,2 RFM 15,1 Comercial 8,4 Mega FM; Antena 3 3,5

18-24 RFM 18,9 Cidade FM 15,6 Comercial 14,2 Antena 3 10,2

25-34 RFM 26,7 Comercial 11,9 Antena 3 8,8 Cidade FM 5,9

35-44 RFM 21,3 Comercial 9,3 RR 8,5 TSF 5,9

45-54 RR 15,6 RFM 10,2 TSF 7,0 Antena 1 5,9

55-64 RR 14,1 Antena 1 7,6 TSF 5,9 Rádio Clube Português 4,1

acima de 64 RR 16,7 Antena 1 6,8 TSF 2,5 RFM 0,8

Fonte: Bareme Rádio – Marktest

O Quadro 2 combina audiências por clas-
se social e grupo etário dominante quanto 
aos principais grupos de rádios: Media 
Capital (Comercial, Cidade FM, Rádio 
Clube Português, Best Rock FM), Renas-
cença (Rádio Renascença, RFM, Mega 
FM), RDP (Antena 1, Antena 2, Antena 3) 
e TSF.
Assim, as rádios mais populares são a 
Comercial e a Rádio Renascença (classe 
social C1), mas voltadas para públicos 
muito distintos (jovens na primeira, mais 
velhos na segunda; a remodelação reali-
zada na Renascença no segundo semes-
tre de 2006, nas áreas de música e infor-
mação, procura rejuvenescer públicos, a 
partir dos 35 anos), enquanto as rádios 
mais elitistas são TSF (informação), An-
tena 2 (música clássica) e Rádio Clube 
Português (música popular anglo-ame-
ricana), todas orientadas para a classe 
social A e públicos de faixas etárias mais 
velhas que a média total. Já a Antena 3 
atinge um público maioritariamente jovem 
e de classe A.

Rádio Classe social Grupo etário

Comercial C1 18/24
Cidade FM B 15/17

Rádio Clube Português A 55/64
Best Rock A/B 15/24

Renascença C1 mais de 64
RFM B 25/34

Mega FM B 18/24
Antena 1 B 55/64
Antena 2 A 55/64
Antena 3 A 18/24

TSF A 45/54

Fonte: Departamento de Marketing da MCR

Não visível nos quadros acima represen-
tados, registe-se a consolidação das au-
diências das estações públicas compre-
endidas na RDP, no momento em que se 
procedia à sua integração com os canais 
públicos de televisão numa só empresa, a 
RTP, apesar da autonomia editorial. A mú-
sica portuguesa na Antena 1 representa 
60% do total de música ouvida, enquanto 
que, na Antena 3, a presença de música 
de origem em Portugal ocupa cerca de 
40% da programação. Ainda na rádio pú-
blica, na Antena 1, 36% da programação 
está ocupada com música e programas e 
rubricas de autor, 30% são dedicados a 
debates, entrevistas e análise, 25% a in-
formação de actualidade e 9% a cobertura 
de eventos desportivos, nomeadamente o 
futebol.
Elemento importante precioso para a saú-
de das estações de rádio, apesar de não 
necessariamente ligado às audiências, é 
o investimento publicitário nelas realizado, 
como se compreende no Quadro 3 (no total 
dos primeiros onze meses de 2006, o inves-
timento da rádio decresceu 1,2% compara-
tivamente a período homólogo de 2005).

Quadro 3. Investimento publicitário por 
rádio no período de 1 de Janeiro a 30 
de Novembro de 2006 (valores em eu-
ros e a preços de tabela)

Rádio

Investimento 
publicitário 
(em milhões 

de euros)

TSF 52,46

RFM 42,17

Comercial 38,68

Renascença 11,67

Rádio Clube Português 11,47

Cidade FM 11,01

Mega 2,16

Fonte: MediaMonitor, MMW/Radiotrack

Aqui, a estação com maior investimento 
publicitário – a preços de tabela – é a TSF, 
rádio de informação. Seguem-se, com dis-
tância apreciável, duas rádios de música 
(RFM, líder de mercado em termos de au-
diência, pertencente ao grupo Renascen-
ça, e Comercial, do Grupo Media Capital). 
Nesta tabela, as restantes emissoras 
pertencem aos mesmos dois grupos de 
rádio. De salientar igualmente os investi-
mentos publicitários quanto a informação 
horária e trânsito (Renascença e TSF) e, 
também, meteorologia (TSF). Novembro é 
o mês que recolhe mais investimentos pu-
blicitários (TSF, RFM, Comercial e Cida-
de  FM),  ligados  aos  consumos  de  fim  do  
ano, Junho (Mega) ligado a consumos do 
Verão, Maio (Renascença) e Outubro (Rá-
dio Clube Português). No conjunto destes 
investimentos, não se notou o peso do 
mundial de futebol, com publicidade mais 
orientada para a televisão.
Apesar  de  não  identificados  nos  quadros  
anteriores, há mudanças substanciais no 
consumo de media e telecomunicações, 
em especial as praticadas nos anos mais 
recentes, presentes no uso crescente de 

Quadro 1. Rádios mais ouvidas (audiência acumulada de véspera) no terceiro trimestre de 2006, a nível nacional e em indivíduos 
acima dos 15 anos de idade (dados em percentagens)

Quadro 2. Audiências de rádios por classe social e grupo etário dominantes
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telefones celulares e equipamentos de 
mp3 para escuta de música. Tais usos so-
ciais, a partir de alterações tecnológicas, 
levam à possibilidade de ponderar altera-
ções no sistema de medição de audiên-
cias, dado o Bareme-Rádio (base do co-
nhecimento das audiências em rádio) ser 
feito  a  partir  da  rede  de  telefone  fixo.  Nes-
te momento, torna-se necessário saber 
mais acerca do peso da escuta de rádio 
nos telemóveis e como se ouve rádio em 
casa, no trabalho e no transporte (próprio 
ou colectivo) em articulação com outros 
media, bem como os comportamentos 
dos ouvintes portugueses, em especial os 
mais jovens. O fulcro da questão reside 
na projectada mas adiada implementação 
do sistema PPM (Portable People Meter). 
Vários analistas da rádio contactados por 
nós consideram que o novo meio electró-
nico de mensurar iria favorecer potencial-
mente as audiências de rádio em detri-
mento das da televisão.

5. Novas tendências e 
prospectiva

Em primeiro lugar, espera-se, para 2007, 
a realização de concurso para frequên-
cias ainda livres para cobertura local. 
Por outro lado, perspectiva-se concluir o 
projecto ROLI de rádios on-line (iniciado 
em 2001), liderado pela Associação Por-
tuguesa de Radiodifusão, com implemen-
tação de portal de rádio com páginas para 
cada estação envolvida.
Depois, destaca-se a tendência nova 
de consumo em projecto conexo com o 
on-line, estabelecida em acordo entre a 
RFM e o sítio http://www.musicaonline.
pt/, tornando-se a primeira rádio do país 
a  comercializar  ficheiros  legais  de  música  
através da internet. O catálogo a que os 
ouvintes da RFM podem aceder dispõe de 
mais de um milhão de músicas por meio 
de descarregamentos para computador 
ou mp3. O hábito do uso do mp3 pode 
constituir simultaneamente uma amea-
ça e uma oportunidade. Ameaça, porque 
quem consome mp3 faz os seus progra-
mas de música gravada a partir de inter-
net, desabituando-se de ouvinte de rádio 
(contudo, os especialistas predizem que o 
utilizador de mp3 regressará ao consumo 
da rádio). Oportunidade, porque incorpora 
novas facilidades de arquivo, dotando a 
rádio de abundância de informação dispo-
nível para os consumidores e levando-os 

para o campo da produção de conteúdos 
e de novas emissoras na internet, como o 
estudo de Portela (2006) aponta de modo 
indirecto.
Em suma, a rádio irá distribuir crescente-
mente os seus conteúdos áudio pela in-
ternet, aos leitores de mp3, à Mobile TV, 
ao cabo, em Triple Play e noutras platafor-
mas, em contínua reinvenção de um meio 
que começou há mais de oitenta anos.
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Novos modelos de negócio no sector infocom

André Sendin, 
Escola Superior de 
Comunicação Social

1. Introdução 

O novo milénio tem assistido à entrada 
de muitas empresas na rede (Internet) 
na tentativa de encontrar um modelo de 
negócio que permita responder aos novos 
desafios  no  sector  da  informação  e  comu-
nicação (infocom).
A postura e as estratégias adoptadas têm 
sofrido alterações a um ritmo bastante ele-
vado ao longo destes últimos seis anos. 
O ritmo das mudanças tecnológicas, que 
se tem traduzido no desenvolvimento das 
tecnologias de informação e comunica-
ção, tem marcado o sector e a introdução 
de novas plataformas de distribuição, de 
novas formas de comunicação electróni-
ca, e, de novos produtos e serviços.
O processo de liberalização das teleco-
municações  têm  feito  sentir  a  sua  influên-
cia no sector e têm aparecido novas em-
presas que prestam serviços de telefone, 
de Internet, e, de conteúdos, através das 
várias redes e com recurso a várias tecno-
logias de comunicação.
O consumidor está cada vez mais exi-
gente e tem exercido pressão sobre as 
empresas no sentido de disponibilizarem 
melhores serviços e a preços mais com-
petitivos. O mercado potencial tem au-
mentado à medida que chegam à rede 
mais consumidores, isto é, à medida que 
aumenta a penetração da banda larga e 
de dispositivos móveis de terceira e quar-
ta geração (EUA e Japão). 
Neste cenário, as empresas têm tentado 
posicionar as suas marcas e os seus ser-
viços, procurando inovar e lançar novas 
propostas que gerem valor para os consu-
midores, aproveitando as possibilidades 

tecnológicas que vão surgindo, e acima 
de tudo, procurando encontrar um modelo 
de negócio viável num ambiente on-line, 
tendo em conta novos concorrentes, no-
vas   formas  de   financiamento   (conteúdos  
e publicidade), e, uma nova forma de se 
relacionarem com os consumidores (ci-
bernautas).

2. Evolução dos factores de in-
certeza 

Tecnologia

O digital tem servido de motor de conver-
gência tecnológica no sector infocom o 
que permite melhorar as técnicas de co-
dificação  e  compressão,  compactar  mais  
a informação, aumentar a velocidade de 
transmissão das redes e o processamento 
dos equipamentos (fazendo com que haja 
cada vez maior compatibilidade entre re-
des e equipamentos).
As tecnologias digitais têm sido aplicadas 
nas indústrias da informática e teleco-
municações, com o desenvolvimento de 
standards  e  de  normas  para  a  codificação  
digital (ex.: MPEG1 para cinema e radio-
difusão).
A tecnologia de transmissão digital tem 
evoluído e aumentado a sua capacidade, 
seja por radiodifusão ou por infra-estrutura 

1 Motion Picture Experts Group.

terrestre  com  ou  sem  fios.  Vários  desen-
volvimentos têm garantido um papel im-
portante das infra-estruturas no transporte 
dos novos serviços, como são os casos 
da RDIS2, da xDSL3, ou, do ATM4. 
As infra-estruturas de redes passam a ser 
bidirecçionais e de elevada capacidade. A 
combinação de redes de elevado débito 
em  fibras  ópticas  com  as  tecnologias  dos  
servidores permite funcionar num modo 
de radiodifusão virtual, em que, o mesmo 
conteúdo pode ser entregue a muitos con-
sumidores a pedido de cada um deles e 
em momentos diferentes no tempo. 
O protocolo Internet tem como funcionali-
dade o encaminhamento e transporte de 
todos os elementos de um serviço multi-
média, com texto, imagem, imagens em 
movimento, e, som.
As empresas de desenvolvimento de sof-
tware   de   redes   e   de   utilizador   final,   tem  
também um papel muito importante como 
são os casos da Netscape, da Microsoft, 
ou, da Sun.
Têm surgido no mercado um conjunto de 
equipamento e dispositivos que permitem 
aceder a cada vez mais serviços (conver-
gentes) como os computadores pesso-
ais e portáteis, os telemóveis de terceira 
(UMTS) e quarta geração, os iPOD, os 
PDA`s (assistentes digitais pessoais) , as 
consolas de jogos, os leitores de MP3.
 

2 Rede Digital com Integração de Serviços.

3 X-Linha de Assinante Digital servindo o x para designar 
a  tecnologia  do  momento.  No  caso  do  ADSL  o  A  significa  
Assimétrica.

4 Asynchronous Transfer Mode.
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Regulação

Ao nível europeu, várias têm sido as di-
rectivas comunitárias no sentido de dar 
expressão ao processo de liberalização 
das telecomunicações. Entre elas, as que 
reflectem   a   gestão   e   acesso   a   recursos  
escassos como o espectro radioeléctri-
co (frequências), planos de numeração 
nacionais, condições de entrada no sec-
tor (licenças), tarifas para os serviços de 
comunicações e interoperabilidade entre 
as redes, e, o controlo de plataformas 
tecnológicas alternativas para aceder ao 
consumidor  final.
Como resultado destas medidas entraram 
no sector novas empresas, nomeadamen-
te,  no  sector  das  comunicações  fixas  onde  
muitos mercados viviam uma situação de 
monopólio, e onde a tendência tem sido 
para os preços baixarem e para o opera-
dor incumbente perder quota de mercado. 
A par disso, têm sido lançados novos pro-
dutos e serviços e novos tarifários.
Começam a aparecer operadores que 
prestam serviço de telefone na Internet 
através do protocolo IP (VoIP5), como por 
exemplo o Skype, que permite fazer cha-
madas gratuitas entre computadores que 
tenham a aplicação instalada (é gratuito 
o seu download), e que por isso, também 
pressionam os outros operadores e os 
preços dos serviços de comunicação de 
voz.  
No segmento das comunicações móveis, 
a liberalização está a permitir que as re-
des não ocupadas sejam alugadas a 
quem quer prestar serviços, e começam 
a aparecer operadoras móveis virtuais 
(MVNO).
No mercado da banda larga a diversida-
de de propostas aumenta e as empresas 
recorrem a várias tecnologias para pres-
tarem este serviço de comunicação (ISP6) 
através de diferentes infra- estruturas, e 
com diferentes capacidades (largura de 
banda,   tráfico   nacional   e   internacional,  
velocidade downstream e upstream). 
Na  rede  fixa   (cobre)  existem  serviços  de  
acesso a banda larga com base na tec-
nologia ADSL. Existem serviços com base 
na rede cabo. Na área das ofertas móveis 
existem ofertas com base na tecnologia 
HSDPA7 (redes móveis terceira geração), 

5 Voice over Internet Protocol.

6 Internet Service Provider.

7 High Speed Downlink Packet Access.

ADSL, e, WiFi8  (rede  sem  fios).
Estas novas ofertas tentam responder ao 
objectivo  de  massificar  o  acesso  à  Internet  
de banda larga a partir de qualquer dispo-
sitivo  fixo  ou  móvel  e  são  uma  condição  
base para a prestação de muitos dos no-
vos serviços de informação e comunica-
ção. 

Consumidor

À medida que aumenta a penetração do 
serviço de acesso à Internet de banda lar-
ga e que cada vez mais serviços utilizam 
o protocolo IP para chegarem aos seus 
consumidores, maior é a pressão sobre 
as empresas e mais serviços são lança-
dos neste mercado infocom.

A banda larga permite ter acesso a um 
conjunto de serviços multimédia que po-
dem ser constituídos por texto, imagem, 
som,  gráficos  animados,  3D,  imagem  em  
movimento, e que abrem novas perspecti-
vas e permitem novas funcionalidades.
Este novo ambiente multimédia on-line 
dispõe cada vez mais de maior largura de 
banda, é cada vez mais rápido em termos 
de acesso, permite maior interactividade, 
e tem assistido ao lançamento de novos 
produtos e serviços de texto, de fotogra-
fia,  de  animação,  de  áudio,  de  vídeo,  de  
televisão, de rádio, de jogos, de compras, 
de fóruns, de voz, e, de videoconferência.
O consumidor está cada vez mais exi-
gente e tem feito pressão no sentido dos 
serviços de informação e de comunicação 
melhorarem a sua qualidade e ao mesmo 
tempo baixarem os preços. As plataformas 
de consumo do futuro são, a avaliar pelos 
dados da procura e pela sua evolução, a 
Internet e as comunicações móveis. 
O cariz gratuito da rede impulsionado pe-
las redes P2P9  (peer  to  peer)  tem  dificul-
tado a propensão do consumidor a pagar 
muitos dos conteúdos a que acede. Este 
consumidor está habituado a ler, ouvir mú-
sica e ver vídeos de graça, acedendo e 
fazendo donwloads através de aplicações 
(Kazaa, Morpheus), em que os vários 
computadores comunicam entre si, po-
dendo o consumidor usufruir dos produtos 
ou serviços sem ter que pagar (preço, di-

8 Wireless Fidelity.

9 Plataforma tecnológica que permite relações directas 
(ficheiros  e  transacções)  entre  “pares”  da  mesma  rede  
sem passar por um mecanismo centralizado. 

reitos de autor). A este propósito têm sido 
travadas diversas batalhas legais de que 
a indústria da música é o melhor exemplo. 
O caso do Napster foi um sintoma da di-
ficuldade  que  as  empresas  discográficas  
e de direitos de autor teriam em fazer os 
seus clientes pagar para ouvir ou fazer do-
wnloads de música. A este propósito uma 
das duas maiores pltaformas de distribui-
ção de música na Internet anunciou que 
iria permitir o acesso a música de forma 
gratuita (mediante outras contrapartidas, 
como por exemplo, ver publicidade, ou, 
fazer download para determinado dispo-
sitivo). 
Noutro   tipo  de  serviços  a  dificuldade  em  
fazer pagar subsiste, como por exemplo 
no mercado da imprensa on-line, da tele-
visão, da rádio, e, das comunicações de 
voz e de vídeo. 

3. Modelos negócio no sector 
infocom 

Empresas on-line 

As primeiras experiências on-line feitas 
por empresas de informação, sobretudo 
meios de comunicação que utilizavam su-
porte em papel, limitaram-se a disponibili-
zar através da Internet versões que eram 
uma réplica dos jornais / publicações im-
pressas.
Quando as primeiras empresas decidiram 
entrar no negócio da Internet, discutia-
se se as versões on-line iriam, e até que 
ponto, retirar leitores, circulação e vendas, 
às edições em suporte papel. Ao mesmo 
tempo e porque parecia importante como 
estratégia de ocupação de espaço - “se os 
outros estão, nós também temos que es-
tar” – algumas empresas decidiram avan-
çar, outras decidiram avançar mas com 
uma parte ou a totalidade dos conteúdos 
pagos, e, outras ainda, decidiram numa 
primeira fase não terem edições on-line. 
Diferentes estratégias e modelos de ne-
gócio tinham na Internet uma ferramen-
ta com utilizações diversas consoante a 
opção tomada. Servia em alguns casos 
mais como instrumento de divulgação e 
promoção, noutros como complemento 
da edição impressa e noutros como fonte 
de receitas através da possível venda de 
conteúdos.
Depois das primeiras experiências e de 
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perceberem este novo ambiente, as em-
presas começaram a adaptar as suas edi-
ções ao meio Internet, ou seja, a utilizar 
as possibilidades e as características da 
web (navegabilidade, hipertexto, interacti-
vidade). De facto, a leitura em ecrã (TV, 
PC, Móvel, PDA) é diferente da leitura em 
papel, e os consumidores procuram outro 
tipo de funcionalidades quando procuram 
informação, ou, comunicar neste ambien-
te.
Aos poucos foram preparando a infor-
mação de forma diferente, com recurso 
a textos e parágrafos mais curtos, mais 
subtítulos, informação mais resumida e 
escrita de outra forma (técnica de escrita 
comercial). Depois criaram dossiers temá-
ticos onde se podem consultar as notícias 
ou artigos sobre determinado tema. Algu-
mas empresas disponibilizaram serviços 
de arquivo para quem quer saber mais ou 
investigar determinado tema.
As edições on-line procuram ter actualiza-
ções mais constantes e complementar as 
versões impressas, criando em muitos ca-
sos uma secção de últimas, onde se pode 
ter acesso de uma forma directa aos mais 
recentes desenvolvimentos noticiosos. 
Os sites de empresas informativas come-
çaram  a  recorrer  à  fotografia,  ao  vídeo  e  
ao áudio para complementar a informação 
escrita, dando a possibilidade de navegar 
e de escolha ao cibernauta. Este ambien-
te possibilita a junção de texto, imagem, 
imagem  em  movimento,  som,  gráficos  ani-
mados, e, 3D.

Interactividade

Para além do serviço de informação, as 
empresas exploram a interactividade e a 
possibilidade do leitor (cibernauta) parti-
cipar neste novo meio, dando a possibili-
dade de fazer comentários a cada notícia, 
que  ficam  disponíveis  e  que  motivam  por  
sua vez a intervenção de outros leitores 
que respondem ou dão a sua opinião. 
Alguns meios tem à disposição dos con-
sumidores salas de conversação e outros 
permitem a interacção em tempo real ou 
diferido com os jornalistas que elaboram 
as notícias (possibilidade do leitor saber 
mais ou fornecer informação ao jornalista 
sobre determinada notícia). 
É possível através de tecnologia RSS10 re-

10 Real Simple Syndication – permite obter de uma for-
ma rápida e simples informações actualizadas sobre um 

ceber mensagens no ecrã do computador 
ou do telemóvel cada vez que é actualiza-
da ou dada uma notícia nova no site das 
empresas informativas. 
Esta apelo cada vez maior à participação 
do consumidor e à possibilidade de ser 
ele próprio a interferir ou dar a notícia (ex.: 
disponibilizando informação ou vídeos) 
tem tido mais desenvolvimentos e hoje 
em dia é possível a partir dum site ou dum 
portal informativo participar em Blog`s 
temáticos, em video Blog`s ou em foto 
Blog`s, onde os dinamizadores (poster`s) 
são os próprios jornalistas.

Concorrentes

Com as possibilidades que este ambiente 
proporciona, não esquecendo a evolução 
tecnológica, e com o leque cada vez mais 
alargado de serviços que são prestados, 
a competitividade também se alterou. As 
empresas informativas enfrentam agora 
uma concorrência muito maior. Em supor-
te papel os concorrentes eram os outros 
títulos (jornais), mas na Internet os con-
correntes são outros e vêem de várias 
áreas. 
A lógica de portal informativo que agrega 
vários serviços de informação tem muitos 
concorrentes, como são os portais de em-
presas de televisão ou de rádio (incluem 
serviços de rádio virtual), os portais de 
servidores de acesso à Internet, portais 
de busca generalistas, portais de busca 
em Blog`s (technorati), novas plataformas 
de comunicação, de broadcast (youTube), 
e de podcast11, e, os portais de agências 
de noticias.
Basicamente este conjunto de empresas 
que muitas vezes tiveram origem em ne-
gócios diferentes concorrem agora neste 
ambiente multimédia convergente, e tem 
que prestar serviços muito parecidos e 
concorrentes, tendo como base conteú-
dos que satisfazem as diferentes neces-
sidades do sector infocom como, infor-
mação, entretenimento, comunicação, e, 
comércio electrónico, com a possibilidade 
de participação dos consumidores e em 
alguns casos como fornecedores ou pro-
dutores dos conteúdos (como no caso das 
plataformas de vídeo ou dos blog`s).

tema existente num determinado site.

11   Emissão   de   ficheiros   multimédia   para   serem   vistos  
ou ouvidos no iPOD (mas também em leitores de mp3, 
computadores e telemóveis).

Perfis  profissionais

A nova era de empresas e negócios on-
line transformou a forma de conceber, 
desenvolver e distribuir conteúdos media. 
Foram criados e lançados novos produtos 
e serviços, novas lógicas de combinação 
de elementos (texto, som, imagem), novas 
formas de participação dos consumidores, 
novas formas de comunicação, novos rit-
mos de actualização da informação, no-
vos softwares e ferramentas de produção 
de conteúdos, novas lógicas que obrigam 
a pensar conteúdos ou o mesmo conteú-
do para várias plataformas, e surgiram no-
vos dispositivos / ecrãs multimédia para o 
consumo de conteúdos.
Estas dimensões de mudança e este ritmo 
obrigou as empresas a reformularem os 
seus processos de trabalho, a combina-
rem de forma diferente os seus recursos, 
a darem formação aos seus colaborado-
res,   a   encontrarem   novos   perfis   profis-
sionais que dessem resposta às novas 
solicitações, e, a implementarem novos 
métodos de trabalho.  
O  papel  e  o  perfil  do  jornalista  tradicional  
de imprensa escrita, ou de televisão ou de 
rádio, mudou e hoje em dia ainda está a 
mudar.  Podemos  falar  em  novo  perfil,  ou  
melhor,  em  novos  perfis,  como  o  de  ciber-
jornalista ou jornalista multimédia, ou, téc-
nico de audiovisual e multimédia, ou, de-
signer de informação e comunicação, ou, 
engenheiro de comunicações, ou progra-
mador, ou, editor de conteúdos, ou, gestor 
de bases de dados, dependendo da forma 
como a empresa se posiciona, das suas 
competências centrais e dos serviços que 
preste.  

Conteúdos 

Para marcar presença na Internet e para 
conseguirem prestar o conjunto de servi-
ços que respondem às necessidades de 
mercado e que permitem fazer face a um 
ambiente tão competitivo, as empresas 
do infocom tem que se preocupar com as 
formas de fazer face aos custos (pessoas, 
tecnologia, redacções electrónicas) e de 
rentabilizar o seu negócio. Existem dife-
rentes formas de obter receitas, sendo as 
principais, a publicidade, a venda de con-
teúdos, e, o comércio electrónico.
Atendendo ao cariz gratuito da Internet e 
ao facto dos consumidores não estarem 
habituados a pagar por conteúdos de in-
formação e de comunicação, tem sido 
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difícil encontrar um modelo de negócio 
estável, no caso de muitas empresas, e 
da sua vertente de negócio on-line.   
Existem vários modelos de conteúdos 
pagos a serem utilizados como aqueles 
que se baseiam em subscrição, onde se 
paga uma quantia mensal ou anual, e se 
tem direito a aceder a determinado tipo de 
conteúdos, modelos em que se paga para 
aceder à peça ou fazer determinado tipo 
de   descarga   de   ficheiro,   e,   modelos   em  
que se paga para ter acesso a conteúdos 
“premium”.
A  dificuldade  está  em  criar  conteúdos  que  
gerem valor para o consumidor numa área 
em que este está habituado a não pagar 
para ter informação, em que as versões 
impressas dos jornais estão a perder lei-
tores e em que estão a aparecer jornais 
gratuitos um pouco por todos os merca-
dos  e  com  taxas  de  circulação  significati-
vas. Este aspecto veio colocar a questão 
da qualidade e da adequação dos con-
teúdos aos diferentes públicos, uma vez 
que deixam de ler as versões impressas 
pagas e passam a ler as versões gratuitas 
e on-line.
Para que os conteúdos tenham valor de-
vem ser de qualidade superior, devem ser 
escassos na Internet, devem ser muito es-
pecíficos   (sectores   profissionais),   devem  
ser personalizados e segmentados, e, de-
vem estar protegidos de direitos de autor.
Os modelos que tem mais êxito no que diz 
respeito à venda de conteúdos na Internet 
dão  conta  que  esta  forma  de  financiamen-
to assegura 15% a 20% das receitas des-
te tipo de sites de empresas informativas 
(existirão algumas excepções). 
Por outro lado, a tendência para que a 
participação do consumidor nos meios 
seja cada vez maior (“immersive media”, 
“broadcast yourself”), e, o carácter inte-
ractivo da Internet, permitem que o cida-
dão possa escolher entre muitas alternati-
vas e produza os seus próprios conteúdos 
(textos,   fotografia,   vídeos).   Nesta   lógica,  
as plataformas que tem mais sucesso, de 
que são exemplos o youTube ou o Goo-
gle,  conseguem  atrair  e  financiar  o  seu  ne-
gócio através de publicidade, mantendo o 
acesso aos conteúdos livre e em muitos 
dos casos nem sendo sequer donas dos 
conteúdos. Noutros casos, fornecem es-
paço para o consumidor disponibilizar os 
conteúdos que quiser (foto blog, vídeo 
blog, blog) tendo como contrapartida a 
inserção de publicidade (Google AdWor-
ds, Google AdSense), que por sua vez 
é angariada junto dos anunciantes. São 

exemplos desta nova lógica o google 
AdWords onde o empresário pode criar o 
seu próprio anúncio e só paga se os con-
sumidores virem a publicidade à sua em-
presa, ou, aos seus serviços, e, o google 
AdSense onde as empresas editoras de 
sites podem fazer publicidade ao google 
(nas páginas que dão os resultados das 
pesquisas), ou, a outros produtos que es-
tejam relacionados com as pesquisas que 
são feitas nos seus sites.

Publicidade

A publicidade on-line tem características 
especiais que devem ser tidas em consi-
deração quando se planeia uma campa-
nha neste tipo de meio, como por exem-
plo, permitir um contacto pessoal com o 
cibernauta, a Internet ser um meio interac-
tivo, a selecção do público alvo ser mais 
objectiva, a possibilidade de pedir mais 
informação ou comprar, maior qualidade 
de   impacto,   maior   cobertura   geográfica,  
maior quantidade de formatos (banners, 
palavras chave, links, sponsorização), 
baixo  custo  económico,  maior  eficácia,  e,  
é mais versátil porque este meio permite 
que seja utilizada também como ferra-
menta de marketing, vendendo produtos 
e serviços. 
Na Internet a publicidade tem muito mais 
eficácia   porque   é   possível   conhecer  
muito melhor as audiências, ou seja, do 
ponto de vista do anunciante que planeia 
uma campanha, ele pode por exemplo, 
em campanhas de e-mail marketing, sa-
ber quantos utilizadores pediram mais 
informações, quantos responderam, 
quantos se registaram, que páginas vi-
ram, e, qual o montante que se comprou 
para essa campanha; ou, em estratégias 
de marketing de busca, saber quais as 
palavras pelas quais foi mais localiza-
do pelos utilizadores, o custo por visita, 
e, quais as palavras que geraram mais 
registos ou vendas; ou, relativamente 
aos utilizadores que chegaram através 
de banner, ou, outro formato publicitário 
on-line, saber como navegaram na web, 
se compraram, se houve registo, quais 
as secções mais visitadas, e, o custo de 
aquisição por registo. 

Comércio electrónico 

Os meios de comunicação que entraram 
na Internet e que vêm neste meio uma for-

ma de negócio têm procurado rentabilizar 
o investimento feito e para isso apostaram 
num ambiente comercial com a venda de 
produtos e serviços, como conteúdos infor-
mativos (subscrição ou pagamento à peça), 
mas alguns deles apostaram também no 
desenvolvimento de plataformas de co-
mércio electrónico. Este conceito permite 
vender todo o tipo de produtos e não está 
directamente relacionado com conteúdos 
de informação ou comunicação.
Estas lojas virtuais tentam explorar a ima-
gem de marca criada por algumas empre-
sas jornalísticas (títulos de jornais) para 
venderem aos seus públicos e audiências 
outro tipo de produtos e serviços.
As ferramentas de eBusiness ajudam a 
melhorar a gestão da empresa e facilitam 
o  objectivo  final  de  vender  e  conhecer  os  
clientes. As soluções de gestão de clien-
tes (CRM) permitem uma gestão directa 
e uma atenção personalizada, bem como, 
um serviço directo on-line através de “call 
centers”, e, o seguimento dos pedidos de 
encomenda. No fundo uma ferramenta de 
criação de valor para o cliente. 
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A sociedade portuguesa está a passar por 
um processo multiforme de moderniza-
ção com o desenvolvimento tecnológico 
que rompe os modelos clássicos de lidar-
mos com o «tempo» e com o «espaço». 
A velocidade tecnológica que hoje impe-
ra e se exige em todas as vertentes de 
actuação, coloca os cidadãos perante a 
possibilidade de serem telespectadores 
de tudo e segundo uma aceleração da 
própria realidade. Nestes propósitos, os 
media, e sobretudo, os novos media são 
os principais promotores desta realidade 
assente no «tempo», cada vez mais inten-
sivo e no «espaço» onde todos os lugares 
se podem valer mutuamente perante uma 
lógica de instantaneidade.
Esta nova realidade comunicacional modi-
fica  as  tradicionais  dimensões  do  referido  
«tempo» e «espaço», para um domínio de 
«território em rede» que predomina face 
ao «território das localidades». Na actual 
velocidade tecnológica, o «aqui» e «ago-
ra» dominam numa lógica do «instante». 
Como refere Paul Virílio, o «tempo» da 
«imagem live» tende a anular o «espa-
ço da sua representação», no qual cada 
vez mais, o poder reside na rapidez da 
sua entrega, perante um presente que 
se deseja mais contínuo e mediatizado. 
Deste modo, dominam os conteúdos que 
cultivarem um «voyeurismo colectivo». Ou 
seja, aqueles que consigam alimentar as 
massas com discursos dominantes sobre 
o efémero e muitas vezes vazios de co-
nhecimento,   dificultando   a   produção   de  
sentido aos cidadãos. 
Estamos perante o predomínio de acon-
tecimentos que, como salienta Jean Bau-
drillard, são transformados em notícias 

Os Media em Portugal – novos processos comunicacionais 
e de responsabilidade social

Nuno Goulart Brandão, 
Instituto Superior de Novas 
Profissões  e  CIMDE 

pelos media que assentam num «vazio 
informativo», onde o espaço dado à inter-
pretação e vontade de sentido escapam 
para   uma   «órbita   superficial»,   de   pouca  
reflexão  e  responsabilidade  social.
Contudo, esta ideia de necessidade de 
«produção de sentido» e de «responsa-
bilidade social» dos media, nunca foi tão 
importante como na actualidade, pois não 
nos podemos esquecer de que hoje preci-
samos de um «espaço» onde o «tempo» 
faça «sentido», permitindo que possa ser 
compreendido no seu «espaço de refe-
rência» e de «compreensão». O saber 
necessita de um espaço cultural e social 
localizado para poder ser «sentido» e «in-
terpretado».
Na sociedade actual, a própria «identida-
de» é incerta e está em constante muta-
ção, o que coloca os cidadãos perante 
uma  mobilidade   geográfica   e   social   sem  
precedentes face às múltiplas maneiras 
de olharmos o mundo. E obviamente, as 
suas   múltiplas   «aldeias»   e   especificida-
des, incluindo as nacionais, as regionais 
e as locais. 
Estamos perante uma efectiva consciên-
cia sociológica, onde para lá das identi-
dades, também as ideias são relativas e 
dependentes  de  localizações  específicas,  
para poderem proporcionar sentido aos 
factos da vida quotidiana junto dos seus 
cidadãos. 
Na realidade, os actuais processos co-
municacionais assentam também na im-
portância crescente do «eu», que é cada 
vez mais criado e recriado continuamente, 
numa lógica de «consumo». Os media e 
a sociedade actual, determinam-se deste 
modo mutuamente, ambos espelhando e 

configurando  a   realidade  em  que  nos   in-
serimos, consumimos e comunicamos.
Neste   contexto,   podemos   então   afirmar  
que os media são uma efectiva represen-
tação do quotidiano, bem como que hoje 
dificilmente  podemos  passar  sem  eles.  
Como Anthony Giddens defende na sua 
vasta obra, os media desempenham um 
importante papel na vida quotidiana como 
verdadeiro «exercício de cidadania», sen-
do  por  isso  «agentes  de  reflexividade»,  o  
que faz também aumentar o seu peso de 
«responsabilidade social» na sociedade.  
Para os cidadãos, os media são uma 
preciosa ajuda para o reconhecimento 
de identidade, para a possibilidade de 
se expressarem e de se cultivarem, mas 
também para tomarem opções de foro 
comercial, com a publicidade que lhes é 
dirigida. 
Estamos sempre perante uma lógica de 
reconhecimento e de adesão. Em pleno 
século XXI, os media têm um papel ainda 
mais importante do que no passado pois, 
aliado ao seu poder identitário, associa-
mos também o seu poder de visibilidade 
e de responsabilidade social face aos 
«conteúdos» e à «forma» que proporcio-
nam como geradores de conhecimento 
aos cidadãos. No entanto, não se limitam 
a transmitir informação, criando também 
novas formas de vida, de interacção e 
de relações sociais. Os media são, deste 
modo, efectivos agentes de socialização 
e de construção da realidade social, ten-
do os novos media, até pela sua adesão 
junto das novas gerações, um acrescido 
papel de «responsabilidade social» e de 
«mercado».
Ao longo da história, os media passaram 
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e opinião face a todas as correntes de 
pensamento. 
O  quarto  factor  e  justificado  pelo  facto  do  
serviço público dever fomentar um posi-
cionamento complementar e alternativo 
no mercado de cidadãos e não em consi-
derar-se concorrente no mercado de con-
sumidores. Devendo por isso, indepen-
dentemente dos níveis de audiência que 
gerar com os seus conteúdos, continuar a 
investir nos mesmos, se estes forem con-
siderados como os mais adequados ao 
perfil  de  um  operador  de  serviço  público  
de rádio e televisão. 
O quinto e último factor relaciona-se com 
a defesa de uma redução gradual do es-
paço publicitário no serviço público face 
aos operadores privados. As devidas 
contrapartidas   financeiras   vindas   do   Es-
tado para a operadora de serviço público 
devem, no entanto, ser consideradas, de 
modo a ser possível equilibrar as contas 
desta em virtude da perda de receitas ad-
vinda daquela redução gradual.
Com estes cinco principais factores ganha 
todo o mercado de media e também por 
outros cinco principais motivos: 
a) permite-se que o operador público de 

televisão possa dar os conteúdos mais 
adequados  ao  seu  perfil  e  vocação  no  
mercado de cidadãos, independente-
mente das percentagens de audiências 
que vier a gerar e, em consequência, 
do espaço publicitário que tem de pre-
encher; 

b) possibilite-se ao mercado dos consu-
midores, assumido pelos operadores 
privados, um maior encaixe publicitário, 
o que lhes garante maior margem de 
manobra na relação custo / qualidade 
das suas produções; 

c) consente-se numa fase conturbada do 
mercado de media, uma consolidação 
do sector audiovisual privado e, por ou-
tro lado, um maior espaço publicitário 
para as rádios privadas, imprensa es-
crita e outras formas de investimento 
publicitário nos novos media; 

d) faculta-se uma aproximação do espaço 
publicitário da televisão pública ao da 
rádio pública, o que faz todo o sentido, 
até pelo facto de vir a estar integrada 
como uma mesma empresa, apesar de 
manterem as suas autonomias edito-
riais; 

e) facilita-se, por último, uma concorrência 
mais clara no mercado de cidadãos e de 
consumidores, bem como uma adequa-
da  qualificação  ao  mercado  audiovisual  
português. Mais precisamente, permite 

por inúmeras transformações na socieda-
de. No foro económico, no foro político e 
no  domínio  do  financiamento.
Agora transformam-se também em termos 
de  circulação  e  no  seu  fluxo   informativo,  
nas formas, nos modos em que tal infor-
mação e comunicação circulam no sector 
público e no privado. 
Qual será então, neste contexto, a sua 
relação de convivência com a publicidade 
entre estes dois sectores de media? 
Esta é uma das premissas de interesse e 
importância que se pretende aqui assumir, 
relacionadas ainda, perante a nova socie-
dade infocom integrada numa lógica, de 
«sociedade   em   rede»,   como   a   definiu  
Manuel Castells, e assente numa efectiva 
indústria de conteúdos.
A lógica da actual procura de informação 
na internet irá alargar-se, como conceito, 
às redes digitais de ver televisão, consul-
tar imprensa escrita ou ouvir rádio, numa 
perspectiva de efectiva convergência (não 
anulação) de meios / orgãos de comuni-
cação social. O sector infocom será visto 
numa perspectiva de produção / progra-
mação que se moverá à volta de determi-
nados  elementos  e  factores  que  o  definem  
e  configuram  no  actual  e  futuro  sistema  de  
media.
Neste  contexto,  o  que  aqui  se  pode  reflec-
tir é se, no futuro próximo, faz sentido em 
Portugal, continuarmos a investir no sec-
tor público de media e qual deverá ser o 
papel desse sector e da sua relação com 
o mercado publicitário?
Pela minha parte, entendo que o sector 
público de rádio e televisão em Portugal 
deve continuar no futuro e por cinco prin-
cipais factores. 
O primeiro, prende-se com a necessidade 
deste sector proporcionar uma informação 
que vá além de um mero bem de mercado. 
Mais precisamente, que a sua informação 
seja detentora de uma rigorosa respon-
sabilidade pública e social de informar os 
cidadãos, independentemente do facto de 
atingir ou não, sobretudo na televisão, au-
diências expressivas face aos resultados 
dos operadores privados. 
Como segundo factor, creio competir ao 
Estado garantir um serviço público de 
rádio e televisão que seja generalizado e 
gratuito no acesso, seja na actual ou nas 
futuras redes digitais de rádio e televisão. 
O terceiro factor, prende-se com o dever 
do serviço público constituir uma referên-
cia no mercado, de modo a promover a 
indústria de conteúdos e intervir na defesa 
do pluralismo e da liberdade de expressão 

que os blocos publicitários possam ser 
de menor duração, o que não equiva-
le que o preço baixe, pois aumenta a 
possibilidade dos consumidores segui-
rem com maior frequência os referidos 
blocos, não mudando de canal, como 
acontece em muitas situações, quando 
aparece a publicidade.  

Estas são observações sentidas e atentas 
face ao ainda recente mercado audiovisu-
al português, bem como face aos novos 
media e seus actuais consumos, princi-
palmente realizados pelas classes mais 
jovens que vão substituindo progressiva-
mente as formas tradicionais de media 
com os seus usos. 
De   facto,   as   últimas   reflexões   de   Philip  
Kotler proferidas em Portugal, face à di-
minuição  da  eficácia  e  aumento  de  satu-
ração   dos   actuais   blocos   infindáveis   de  
publicidade televisiva pelos consumidores 
são, sem dúvida, um bom indicador de 
mudança. Por isso, entendo que se deve 
estabelecer uma nova relação com a pu-
blicidade nos media tradicionais e, sobre-
tudo, iniciar-se uma nova redução gradual 
da publicidade no operador público (que 
já chegou a estar prevista), permitindo 
que  o  mercado  não   fique   saturado,   bem  
como que a televisão pública se aproxime, 
ainda mais, do seu papel e da sua voca-
ção para um serviço mais orientado para 
os cidadãos e menos para os consumido-
res. Por outro lado, permite que se possa 
qualificar  a  própria  publicidade  televisiva,  
ao reenviar para outros media os anún-
cios de menores recursos de produção, 
dando deste modo um reforço aos gran-
des anunciantes no seu principal espaço 
de vocação que é a televisão.
De facto, não podemos encarar a postura 
do serviço público segundo uma «tirania 
do audímetro», como se de um operador 
comercial privado se tratasse. Com isto, 
não   quero   afirmar   que   o   actual   serviço  
público de televisão – porque o de rádio 
não tem publicidade – esteja apenas sub-
jugado aos critérios das audiências na 
selecção dos seus programas e da sua 
informação. Contudo, no início de 2007, 
o tempo actual de publicidade por hora 
no operador público é ainda elevado, re-
legando determinados programas para 
outros horários ou anulando outras pos-
sibilidades de entrarem na sua grelha de 
programação. 
Como salienta Mark Poster, se substi-
tuirmos progressivamente na televisão 
pública  a  figura  do  cidadão  pela  do  con-
sumidor perdemos um dos mais impor-
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também alternativa, no sentido de garantir 
um certo equilíbrio no mercado com pro-
dutos de referência, face à oferta comer-
cial oriunda da televisão privada.
A televisão pública, mais do que «sha-
res» ou receitas comerciais vindas da 
publicidade tem, sobretudo, uma respon-
sabilidade acrescida na informação que 
transmite, potenciando a formação e o 
esclarecimento adequado dos cidadãos, 
dinamizando o espaço público e a defesa 
da pluralidade de opiniões. Este é, sem 
dúvida, o principal objectivo de um opera-
dor de serviço público que, no campo da 
rádio pública, não tem os constrangimen-
tos / necessidades comerciais que tem a 
actual televisão pública para conseguir 
preencher os seus blocos de publicidade 
por hora de emissão. 
Com estas observações, não se desva-
loriza o papel que tem desempenhado o 
actual serviço público de televisão, o qual 
melhorou face ao passado. Não fossem 
os actuais constrangimentos / necessi-
dades comerciais e estaria numa posição 
mais privilegiada em termos qualitativos 
face  ao  seu  papel  e  perfil  de  prestadora  
de um serviço público de televisão no 
mercado de cidadãos. E, através, de um 
serviço padrão que funcione como ga-

tantes elos de vínculo social. 
Nestes propósitos, o principal e actual 
problema do estatuto da televisão em ge-
ral e da pública em particular, já não é o 
de  medirmos  a  sua  influência  política,  mas  
sim, o de sabermos até onde vai o reino 
da imagem, do espectacular, do dramático 
e da evasão da intimidade. Deste modo, a 
programação televisiva surge como uma 
certa representação da sociedade que 
participa directamente na construção da 
realidade social, calendarizando a vida 
quotidiana. 
A televisão é hoje um dos principais veí-
culos de transmissão de socialização que 
contribui para o desenvolvimento da cida-
dania e do nosso ainda recente Estado 
democrático. Porém, alguns ainda defen-
dem como argumento de peso que não há 
serviço público sem público. No entanto, 
esse  argumento  não  é  justificativo  para  se  
manter os actuais níveis de publicidade 
na televisão pública. Não é somente pela 
quantidade de público que o serviço públi-
co se reveste mas também pela possibi-
lidade de diferentes públicos que não se 
revêem numa programação unicamente 
comercial possam também aceder, de for-
ma gratuita, ao serviço público. E, segun-
do uma programação complementar, mas 

rante de uma programação alternativa e 
complementar face às televisões comer-
ciais privadas.
O serviço público de rádio e televisão deve 
ainda incentivar a criação e o desenvol-
vimento de uma indústria de conteúdos, 
geradora de conhecimento, em função da 
própria abertura às redes digitais, ajudando 
na construção do nosso ainda recente mer-
cado audiovisual. E isto, através de uma 
cultura de responsabilidade, diferença, bom 
gosto, liberdade pública e inovação.
Os novos media, por sua vez, estão a pro-
vocar a mudança nos investimentos publi-
citários nos media tradicionais. Por isso, 
devemos pensar numa lógica de preser-
vação do mercado de media, de lhe dar 
novas saídas e soluções face às mudan-
ças que surgem todos os dias e aos seus 
avanços tecnológicos. 
Em suma, se é verdade que os factores 
e os motivos que aqui se defenderam 
não são totalmente novos, também o é, 
que   são   aqui   abordados   reflexivamente,  
no momento em que o mercado mais ne-
cessita deles, para que uns possam dar 
continuidade a novos processos comuni-
cacionais, e outros se aproximem ainda 
mais da sua vocação de responsabilidade 
social no mercado.  
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O ano de 2006 foi marcado na área da 
comunicação social por alguns aconteci-
mentos relevantes: a tomada de posse do 
Conselho Regulador da Entidade para a 
Comunicação Social (ERC) a 17 de Feve-
reiro e consequentemente o início da sua 
actividade;;  a  notificação  feita  pela  mesma  
ERC às empresas de comunicação social 
relativa à liquidação das taxas de regu-
lação e supervisão relativas ao ano de 
2006, estalando uma polémica entre as 
entidades envolvidas que está para durar; 
a discussão sobre a metodologia de aferi-
ção de audiências, designadamente para 
o sector rádio mas que mexe com todo o 
mercado; etc .
Mas em princípios do 4º trimestre de 2006 
a Presidência do Conselho de Ministros, 
através do Gabinete do Ministro dos As-
suntos Parlamentares iniciou a Consulta 
Pública relativa a um Anteprojecto de Pro-
posta de Lei sobre os Limites à Concen-
tração da Titularidade nas Empresas de 
Comunicação Social.
Poderia parecer algo de normal não fos-
se acontecer que à medida que se lê o 
documento em causa se vai entrando em 
completo estado de choque por tão ina-
creditável ser o que vai estando escrito.
De facto, não há alternativa que não seja 
começarmos por olhar para o regime 
constitucional português. 
Desde 1975 o país é constitucionalmente 
um Estado de direito democrático. O arti-
go 2º da Constituição da República Por-
tuguesa refere: “A República Portuguesa 
é um Estado de direito democrático, ba-
seado na soberania popular, no pluralis-
mo de expressão e organização política 
democráticas, no respeito e na garantia 

Anteprojecto de Proposta de Lei sobre os limites da 
Concentração da Titularidade nas Empresas de Comunicação

Luís Soromenho de Alvito, 
Rádio Renascença 

de efectivação dos direitos e liberdades 
fundamentais e na separação e interde-
pendência de poderes e visando a reali-
zação da democracia económica, social e 
cultural e o aprofundamento da democra-
cia participativa.”
A realização da democracia económica 
deve ser, pois, um dos objectivos de um 
Estado de direito democrático. Isto pres-
supõe o uso da liberdade, o maior bem 
da democracia. Liberdade na responsa-
bilidade. 
Isto tudo a propósito do tal anteprojecto 
atrás referido que se intromete de uma for-
ma despropositada na vida das empresas 
de comunicação social, atentando inclusi-
ve contra a iniciativa privada neste sector 
de actividade: Ou seja: põe em causa o 
projecto de realização da democracia eco-
nómica e a liberdade de desenvolvimento 
das empresas de comunicação social.
Repare-se:   o   documento   define   no   seu  
artigo  4º  o  que  se  entende  por  “Influência  
Significativa”  e  escreve-se:
“1 – Para efeitos da presente lei, consi-
dera-se  existir  uma  influência  significativa  
quando uma pessoa, singular ou colecti-
va, tenha a possibilidade de exercer, di-
recta ou indirectamente, isolada ou con-
juntamente, e tendo em conta as circuns-
tâncias de facto ou de direito uma posição 
de domínio sobre a actividade comercial 
da empresa que prossiga actividades de 
comunicação social.
2  -  Presume-se  existir  influência  significa-
tiva sobre a actividade comercial de uma 
empresa que desenvolve actividades de 
comunicação social quando uma pessoa 
singular ou colectiva, independentemente 
da lei pessoal a que esteja sujeita:

a) Disponha de mais de 30% do capi-
tal ou dos direitos de voto, calcula-
dos em conformidade com o nº 3 do 
artigo 9º do presente diploma; ou

b) Possa nomear ou destituir a maioria 
dos membros dos órgãos de admi-
nistração.”

 ”
e,  depois,  nos  artigos  21º,  23º  e  24º  define  
limites horizontais, verticais e diagonais 
relacionados   com   a   influência   significati-
va, escrevendo-se no nº 1 do artigo 21º, 
a título de exemplo, e no que respeita aos 
limites horizontais, o seguinte:
“1 – Nenhuma pessoa singular ou colec-
tiva   pode   exercer   uma   influência   signifi-
cativa sobre empresas que prosseguem 
actividades de comunicação social que 
detenham, num determinado mercado re-
levante e tendo em conta o valor médio de 
cada trimestre, 50% ou mais de circulação 
média por edição, no caso da imprensa, 
ou das audiências no caso da rádio e da 
televisão.
 ”
Para,  finalmente,  no  artigo  18º  referir:
“Quando  ocorra  uma  situação  de  influên-
cia  significativa  e,  cumulativamente,  uma  
violação  dos   limites  fixados  pelos  artigos  
21º, 23º e 24º do presente diploma, as 
empresas que prosseguem actividades de 
comunicação social ou os respectivos titu-
lares  de  participações  referidas  na  alínea  
c),  ficam  obrigadas,  em  alternativa,  a:

a) Alienar órgãos de comunicação so-
cial que sejam por si detidos, até 
ao  cumprimento  dos  limites  fixados  
pelos artigos 21º, 23º e 24º da pre-
sente lei; ou

b) Implementar medidas e procedimen-
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capital dos donos de uma empresa com a 
responsabilidade exigida designadamente 
a quem é detentor de empresas de comu-
nicação social. Estes devem ser cumprido-
res de um conjunto de regras éticas e com-
portamentais no que respeita à liberdade 
de expressão e outras no funcionamento 
diário das suas empresas independente-
mente da percentagem de capital que te-
nham.
Ainda recentemente uma empresa de co-
municação social radiofónica teve a cora-
gem de clara e inequivocamente expres-
sar a sua posição quanto a uma matéria 
concreta em discussão no país. Os donos 
da empresa têm o direito de ter posições 
claras sobre os assuntos concretos. Outra 
coisa é a forma como essa Empresa, ape-
sar de ter essa posição, aborda a questão 
nos seus órgãos de comunicação social, 
designadamente na sua Informação, se-
guindo critérios de pluralismo de opinião e 
de ética jornalística.
Não se confundam as coisas!
Enfim,   cada   artigo   deste   documento   per-
mite longas dissertações sobre liberdades, 
garantias, o desenvolvimento da activida-
de privada, etc .
Não se pretende fazer neste artigo de opinião 
uma exaustiva análise deste documento.

tos, públicos e concretos, que a liber-
dade e o pluralismo de expressão e 
salvaguardem a independência edi-
torial dos órgãos de comunicação 
social perante o poder político e 
económico; ou

c) Alienar, parcial ou integralmente, as 
participações  sociais  excedentá-
rios, até que o respectivo detentor 
passe  a  respeitar  o  limite  fixado  
pela alínea a) do nº 2 do artigo 4º 
do presente diploma.”

Estupefactos, percebemos que o êxito das 
empresas de comunicação social passa a 
ser penalizado pelo Estado  De facto, o 
legislador  fixa  um  tecto  equivalente  a  50%  
nas audiências, para a rádio ou televisão 
ou de circulação média para o caso da im-
prensa, cuja ultrapassagem pode conduzir 
à obrigatoriedade da venda das suas parti-
cipações. Ou seja: as empresas no desen-
volvimento da sua actividade vão atingindo 
objectivos cada vez de mais elevado grau 
de perfomance e, espantosamente, o Esta-
do vem dizer que se se atingirem grandes 
números como resultado da sua activida-
de, as empresas de comunicação social, 
têm que ser penalizadas porque é sinal 
que vêm aí grandes perigos.
Não se confunda grau de participação no 

No entanto, não se pode deixar de salien-
tar ainda o referido equidade no nº 3 do seu 
artigo 3º:
“3 – O regime previsto no presente diploma 
não é aplicável ao serviço público de rádio 
e televisão e aos serviços de agenciamento 
de notícias com carácter de interesse públi-
co ”
Por   aqui   fica-se   a   saber   como  o   legisla-
dor aplica neste documento o princípio da 
equidade: o Estado, exemplo de ética e 
de conduta, garante os princípios de liber-
dade de expressão e outros, nos órgãos 
de comunicação social do Estado; só po-
dem ser perigosas para a liberdade de ex-
pressão, opinião, e o exercício de outras 
liberdades, as empresas de comunicação 
social  privadas  onde  se  verifique  “  influên-
cia  significativa  “.
Sem comentários 
Por isto (e por muito mais que não foi aqui 
dito) é que se espera que este anteprojec-
to de proposta de lei não seja mais do que 
um documento  de muito trabalho para 
quem tem que o analisar 
Aguarde-se por um verdadeiro antepro-
jecto de proposta de lei sobre os limites 
à concentração da titularidade nas em-
presas de comunicação social ou   por 
anteprojecto nenhum 
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Todos sabemos que a principal fonte de 
receita dos meios de comunicação pro-
vém dos investimentos em publicidade 
feitos pelos os anunciantes, grande parte 
dele através das agências e/ou centrais. 
Além da publicidade directa, estes inves-
timentos são hoje efectuados, de forma 
consistente, também através de instru-
mentos como o product placement ou o 
soft sponsoring.
Estranho, no meio disto tudo, é ninguém 
saber ao certo quanto valem estes inves-
timentos.
Vamos por partes.
1. Apesar dos principais grupos de comu-

nicação social portugueses estarem 
cotados em bolsa, seria previsível que, 
através das suas contas públicas, pu-
déssemos aferir, com algum detalhe, a 
dimensão dos investimentos directos e 
indirectos. Mas a realidade não é bem 
assim. Porque será?

2. A maioria das agências e/ou centrais, 
através das quais é feita a maioria des-
ses investimentos, pertencem a grupos 
multinacionais que, apesar de não es-
tarem cotados na bolsa portuguesa, es-
tão-no nas principais bolsas internacio-
nais. E nem por isso conseguimos aferir 
a dimensão do negócio. Porque será?

3. No caso dos anunciantes, cuja reali-
dade bolsista é mais díspar, também 
não é possível, através das contas que 
apresentam, conhecer a realidade dos 
seus investimentos. Neste caso, acaba 
também por não ser possível conhecer, 
não só quanto investem em publicida-
de, mas também quanto é que investem 
noutras disciplinas da comunicação co-
mercial e do marketing. Porque será?

À partida, poderia haver uma forma de en-
contrar estes dados. Ou seja, através de 
uma  visita  às  conservatórias  e  verificar  os  

Uma questão de números

Luís Rosendo, 
APAP

Modelos 22 depositados pelas empresas. 
Pasme-se. Quase nenhuma empresa, e 
não é só nesta indústria, deposita as suas 
contas. Estranho é que este procedimento 
é obrigatório por lei. Onde é que pára a 
fiscalização?  Não  existe.
Mas há mais. Alguém sabe ao certo quan-
to cobra o ICAM todos os anos, por via da 
taxa de 4%, aos operadores de televisão? 
E qual é o critério que utiliza para calcular 
esse valor?
Será que não interessa saber quanto vale, 
na sua globalidade, este importante mer-
cado?
Não é este mercado altamente cobiçado 
do ponto de vista da regulação, a ponto 
de ter sido criada uma ERC cuja ambição 
ainda ninguém percebeu muito bem qual 
é (sobretudo pelas avultadas somas com 
que  se  financiou  junto  dos  meios)?
E com base em que critérios se baseou a 
ERC para “cobrar” essas somas?
Desde há dois anos que o INE tem pro-
curado obter algumas destas respostas, 
através do relançamento dos inquéritos 
aos serviços de publicidade. Mas os re-
sultados ainda são um pouco insípidos. 
São já um indicador para a performance 
do mercado, mas sabe a pouco.
Admito, pois, que se torna necessário 
fazer mais. Não se trata de saber quan-
to é que a empresa x ou a empresa y 
investem, mas sim saber com algum ri-
gor quanto é que vale o mercado na sua 
globalidade e como é que o investimento 
está repartido entre os vários suportes. 
Veja-se, por exemplo, o que se passa com 
a internet, que está a atrair cada vez mais 
investimento, mas ninguém sabe ao certo 
quanto do bolo publicitário é que absorve.
Será que é assim tão difícil encontrar 
mecanismos que nos possam orientar e 
ajudar a perceber a realidade de tão im-

portante mercado?
Na verdade, a única resposta que encon-
tro,  até  agora,  para  justificar  tal  cenário,  é  
que não interessa, ainda, que estes nú-
meros se saibam. Porque, a não ser as-
sim, já teria sido fácil a entidades como, 
por exemplo, o OberCom produzirem tal 
informação. Mas não. Os únicos dados 
com que se trabalha, publicamente, é com 
os dados compilados pela Mediamonitor, 
que nos mostram os dados de investimen-
to a preço de tabela. Que grande coisa.
Vale a pena, ainda, perguntar aos vários 
agentes do mercado como é que preten-
dem responder às pretensões do governo 
em  financiar  uma  espectável  Entidade  Re-
guladora das Comunicações Comerciais, 
já  que  parece  definitiva  a  extinção  do  Ins-
tituto do Consumidor?
Pela fórmula indiciada na proposta de alte-
ração ao código do consumidor, apresenta-
do pelo IC no ido ano de 2005, os famosos 
0,5% sobre o volume de negócios das agên-
cias, a serem pagos pelo anunciante, pare-
cem, à partida, um critério como qualquer 
outro.  Resta  saber  o  que  é  que  significam  
esses 0,5% de facto. E já agora, como é que 
chegaram a 0,5%? Foi com base em quê? 
Nos dados da Mediamonitor? Apetece-me 
rir. Apenas porque parece que querem es-
premer mais sumo de uma laranja que pare-
ce estar a secar há já alguns anos.
Senão,   que   significado   tem   o   facto   de   os  
meios tradicionais estarem a perder, anos 
seguidos, audiências a olhos vistos? E que 
significado  tem  essa  coisa  da  fragmentação  
no consumo de media?
Como dizem os americanos, if you can’t 
measure, you can’t manage. E em Portugal 
esta é, mesmo, uma máxima que não se 
aplica.
Talvez seja uma das razões pela qual temos 
tanta  dificuldade  em  sair  da  cepa  torta.
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urgência. Toda a encenação publicitá-
ria remete para a actividade, para o não 
desperdício de tempo, para o esforço, o 
rigor, a posse. Por esta razão, acaba por 
actuar  como  um  influenciador  social,  que  
contribui para a formação de opiniões e 
atitudes, não só em relação aos produtos 
e às marcas, mas também sobre os com-
portamentos sociais. 
Ao dirigir-nos estes conteúdos, a publici-
dade pretende convencer-nos que somos 
os protagonistas da mensagem, no fundo, 
que somos únicos.
Como discurso efémero que é, mas que 
visa colocar uma marca na memória do 
consumidor, a publicidade recorre maio-
ritariamente a estratégias que actuam 
muito mais ao nível das emoções, das 
sensações e do próprio inconsciente do 
indivíduo do que ao nível racional, isto 
é, apoia-se no simbolismo do discurso 
em detrimento da informação, de modo 
a colocar o consumidor a percepcionar 
que a marca promovida lhe oferece gra-
tificações   de   ordem   sensorial,   social   ou  
mesmo intelectual. Neste tipo de estra-
tégia publicitária, o próprio produto e os 
seus benefícios operativos parecem não 
ter grande importância, dando a ideia que 
a publicidade esqueceu o valor funcional 
do produto. O objectivo é fazer com que 
o consumidor deixe de comprar o produto 
pelo seu valor funcional, mas por aquilo 
que ele representa.
Constata-se, então, que a publicidade 
faz parte das nossas vidas como o faz a 
televisão ou o carro. Lembremo-nos da 
questão “como seria o nosso mundo sem 
publicidade?”, que José Nuno Martins co-
locava na introdução do programa “1000 

A publicidade actual, além de possuir um 
papel económico e comercial e de integrar 
o sistema de comunicação social, revela 
também uma função social, visão que dá 
ao consumidor um papel activo e ao publi-
citário um estatuto de “moderador” social. 
É importante assinalar este triplo papel da 
publicidade. Para o cumprimento da fun-
ção económica e comercial, destinada à 
promoção e lançamento de novos produ-
tos no mercado, a publicidade manifesta-
se numa dimensão discursiva, materializa-
da nas formas de comunicação originais 
e até transgressoras que são veiculadas 
nos diversos media. Este conjunto será, 
por sua vez, revelador de uma dimensão 
social e cultural, já que os publicitários 
incluem no seu trabalho criativo imagens 
que colocam muitas vezes em causa os 
hábitos, os princípios e os modos de vida 
instituídos. 
De salientar que o sucesso da função 
económica e comercial da publicidade de-
pende da dimensão persuasiva inscrita no 
interior da originalidade e transgressivida-
de das mensagens, que incluem nos seus 
conteúdos e encenações as aspirações e 
desejos do receptor. A publicidade poten-
cia valores sociais que funcionam como 
procedimentos persuasivos, nomeada-
mente o êxito, como sinónimo de felicida-
de; o prestigio, como modo de obtenção 
do êxito e do triunfo; a competência, como 
apologia do comportamento humano; o 
individualismo, pela ilustração de heróis 
que reclamam o êxito e o triunfo devido ao 
seu carácter individual; o consumo, que 
se manifesta na incessante “invenção” de 
necessidades que serão satisfeitas com 
os produtos publicitados; a azáfama e a 

Imagens” que apresentava em 1992. 
Como resposta, o genérico exibia, de um 
modo contínuo, a supressão de todas as 
mensagens publicitárias que se podiam 
observar nos percursos de uma cidade. 
Atenuavam-se as cores vivas, reduzia-se 
o movimento e a acção, faltava a alegria. 
Emergia um ambiente depressivo e cin-
zento.
Somos, efectivamente, defensores da 
publicidade. Somos contra aqueles que 
a consideram como tendo um discurso 
artificial   e   manipulado,   que   salienta   as  
qualidades discutíveis dos produtos; so-
mos contra quem culpa a promessa do 
anúncio impulsionar o consumidor para a 
armadilha da compra, embora tenhamos 
consciência do poder que ela possui para 
influenciar  os  consumidores.  A  publicida-
de, é sinónimo de liberdade, de progresso 
e prosperidade, quando devidamente re-
gulada ou auto regulada. 
Neste contexto, é de assinalar a preo-
cupação da Associação Portuguesa de 
Anunciantes (APAN), da Associação Por-
tuguesa das Empresas de Publicidade e 
Comunicação (APAP), da Federação das 
Indústrias Portuguesas Agro-Alimenta-
res (FIPA), da Confederação da Industria 
Portuguesa (CIP) que, conscientes dos 
efeitos da publicidade, quando mal orien-
tada, e dos maus hábitos alimentares que 
actualmente  se  verificam  nas  crianças  em  
todo o mundo ocidental, colocaram, em 
Setembro de 2005, em vigor um Código 
de Boas Práticas para as Comunicações 
Comerciais, para Crianças e Jovens, 
numa tentativa de auto regular os conte-
údos publicitários.
São estes mecanismos de auto regulação 

Os media e a Publicidade em Portugal
Francisco Costa Pereira 
e Jorge Veríssimo, 
Escola Superior de 
Comunicação Social
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e também aqueles desenvolvidos pelo 
Instituto Civil da Auto Regulação da 
Publicidade, que podem contribuir 
para continuarmos a considerar que a 
publicidade é um factor de progresso e 
de informação do consumidor e não de 
manipulação. 
Outra questão que nos preocupa é 
a saturação publicitárias dos media, 
particularmente a televisão. Em nossa 
opinião torna-se necessário alterar 
algo neste panorama mediático. Assim 
vejamos, as televisões com os seus 
extensos intervalos publicitários, por 
vezes com várias repetições de uma 
mesma campanha e de uma excessiva 
redundância dos conteúdos discursivos, 
tornam-se incómodos para os receptores/
consumidores. Estes respondem com o 
“zapping”, ou com a realização de outra 
qualquer actividade, deixando de assistir 
à  sua  emissão  até  ao  seu  final.  
Todos sabem que apenas interpretamos 
e   organizamos   uma   ínfima   parte   da  
informação que recebemos. Na televisão, 
por exemplo, o volume de mensagens 
num bloco publicitário e a sua longa 
duração são aspectos que nos limitam a 
atenção e condicionam a percepção como 
processo activo e construtivo. Já em 
1981, Ries e True sustentavam que «para 
se defender do volume de comunicação 
diário,   o   receptor   filtra   e   rejeita   muita  
informação» (1981, p.5). De um modo 
geral, acrescentam os mesmos autores, 
«a mente humana só aceita o que de 
certa forma coincide com as experiências 
anteriores» (ibidem). Apesar destes 
problemas, assistimos, entre Janeiro e 
Novembro de 2006, a um crescimento 
do investimento publicitário de 11,5%, em 
relação a 2005 (Mediamonitor).  
Já em 2002, num estudo efectuado pelo 
Observatório da Publicidade aos inter-
valos publicitários nos programas tele-
visivos,   verificou-se  que,  apesar  de  uma  
considerável dispersão quanto à duração 
destes blocos nos vários canais, estes 
se encontravam em muitas situações no 
limiar da duração prevista na lei (art. 32 
da Lei nº 31-A/98 de 14 de Julho - Lei da 
Televisão), ou seja, blocos com uma dura-
ção próxima de 12 minutos ininterruptos 
por hora de transmissão para os canais 
de cobertura nacional e acesso não con-
dicionado e 7,5 minutos para o operador 
público. De referir que o cálculo do índice 
de saturação publicitária contempla ape-
nas o espaço comercial/publicidade e os 
patrocínios, excluindo-se as auto-promo-

ções do canal televisivo1 
Assim, ao analisarmos os dados do Vide-
otrack da Media monitor / Marktest Audi-
metria no ano de 2006 (até Novembro) 
constatamos que os blocos publicitários 
dos canais televisivos mantêm os mesmos 
níveis de duração que tínhamos observa-
do em 2002 (com excepção da RTP, que 
em face da nova disposição legal passou 
de 7,5 minutos para 6 minutos2). 
Se analisarmos os dados que a mesma 
empresa nos oferece dos investimentos 
publicitários   verifica-se   que   a   televisão  
não só detém a maior fatia dos inves-
timentos, cerca de 70%, como é o meio 
que teve maior crescimento percentual 
desse mesmo investimento (em 2005 o 
meio televisão teve um aumento de inves-
timentos de 31,2%, a publicidade exterior 
de 12,2%, a imprensa de 4%, o cinema de 
1,5%. Já a rádio perdeu 1% dos investi-
mentos face ao ano de 2004).
O aspecto mais visível da quantidade de 
inserções publicitárias e de auto-promo-
ções num bloco é, como já referimos, a 
indiferença manifestada pelo receptor de 
cada vez que surgem, no ecrã, os blocos 
publicitários. Já em 2004, Barata Simões, 
presidente da Associação Portuguesa de 
Anunciantes (APAN), fez chegar ao Go-
verno, ao Instituto do Consumidor (IC) e 
ao Instituto da Comunicação Social (ICS) 
um documento, no qual informava estas 
entidades sobre o agravamento da satu-
ração publicitária que se vive actualmente: 
«o actual número de anúncios por bloco 
publicitário está a provocar cansaço nos 
telespectadores ( )» (Expresso, nº1631, 
31-01-04). 
A par da saturação publicitária, um outro 
elemento que pode concorrer para a me-
nor atenção dada à publicidade e conse-
quente quebra de impacto da mensagem 
está relacionado com a “redundância 
discursiva”, ou seja, com conteúdos que 
retratam encenações banais e do quoti-
diano, como por exemplo, encenações em 
que famílias felizes ensaiam uma refeição 
ou qualquer outra experiência conjugal 
vulgar, de carros que viajam por paisa-
gens fantásticas onde tudo é limpo e belo. 

1 O destaque aqui dado à duração dos blocos vai para 
o “ruído” provocado por tal permanência de publicidade 
e não pelas desconformidades face às normas legais 
aplicáveis, até porque não existiram

2 Desde 22 de Setembro de 2003, o Contrato de Con-
cessão Geral de Serviço de Televisão celebrado entre o 
Estado Português e a RTP, SGPS, S.A. prevê, de acor-
do com o disposto no nº 1 da cláusula 13ª, a emissão 
de seis minutos de publicidade comercial por cada hora 
de emissão

No fundo, mensagens de ambientes de 
origem sentimental, romântica e utópica 
já pouco interessam e deixam de surpre-
ender o consumidor.
Pensamos que as agências de publici-
dade e os anunciantes devem procurar 
uma solução urgente para contrariar a 
indiferença e os baixos índices de memo-
rização manifestados pelos consumidores 
face  à  publicidade.  Como  afirmava  Pedro  
Pina (Marketeer, 2006) “fazer campanhas 
só por fazer, lançar produtos só por lan-
çar e fazer ofertas já não chegam ( ). 
Cada vez mais as agências têm de fazer 
um trabalho aprofundado de estratégia de 
comunicação”. 
De facto, o futuro da Publicidade parece 
apontar,   cada   vez   mais,   para   o   fim   do  
consumidor espectador, e as empresas 
e as agências de publicidade devem re-
flectir   no   conceito   de   consumidor   envol-
vido, como já está a acontecer na Inter-
net. Aliás, o orçamento da publicidade na 
Internet deverá crescer 28,2% em 2007, 
estimando-se um total de 24 mil milhões 
de euros, segundo a agência de meios 
Zenith. (Expresso de 30.12.2006).
Interactividade parece ser a palavra-cha-
ve. O consumidor deseja e exige um papel 
cada vez mais activo. Como espelho da 
sociedade, a publicidade tenderá a evo-
luir de algum modo nesse sentido. Assim, 
será de esperar, entre outras coisas, que 
o consumidor possa formatar o anúncio à 
sua medida; por exemplo, alterando a cor 
do carro do anúncio que passa na TV ou 
mudando a imagem para o ver de outro 
ângulo – coisas que aliás já são possíveis 
nalguns sítios da net
A revolução que o You Tube e MayS-
pace introduziram vai, eventualmente, 
estender-se à publicidade, sendo muito 
provável que em breve possamos assistir 
a spots publicitários lançados pelos con-
sumidores, repartindo-se, deste modo, a 
construção de conteúdos entre os criati-
vos e os consumidores. Pedro Ferreira da 
agência Young Red Cell  afirma  que  35%  
dos  filmes  visionados  na  Internet  em  2005  
eram anúncios publicitários (Expresso de 
30.12.2006). 
Uma das grandes linhas condutoras é a 
procura cada vez maior do entretenimen-
to em substituição da informação, que no 
caso da publicidade se tem revelado nos 
chamados “adverteiments”,   filmes   cujo  
objectivo se foca no entretenimento, mas 
que, com isso, aumentam a notoriedade 
da marca. Ou, como diz Edson Athayde 
(Diário de Noticias, 3.01.2007), criar men-
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sagens que contem histórias, que envol-
vam os consumidores e os emocionem. 
E dá como exemplo a publicidade da PT 
que recorreu aos humoristas da série có-
mica “Gato Fedorento”.
Para além das agências terem que mudar 
a construção da mensagem publicitária, 
os anunciantes, também estão a agir, para 
encontrar novas formas de comunicação 
que   configuram   mudanças   estratégicas  
face à saturação publicitária na televisão, 
como é o caso do product placement, o 
marketing relacional, os patrocínios de 
festas e festivais, a responsabilidade so-
cial mediatizada e outras formas inovado-
ras e criativas. 
O product placement apareceu pela pri-
meira   vez   no   filme   americano   Mildred  
Pierce, em 1940, quando a actriz Joan 
Crawford foi visionada a beber um whisky 
da marca Jack Danield, (Nebenzahi e Se-
cunda, 1993).
O  advento  de  séries  de  ficção,  em  espe-
cial na televisão, tem sido visto como um 
dos maiores impulsionadores deste tipo 
de inserções, ao mesmo tempo que se 
tornaram num dos maiores veículos de 
sucesso de publicidade já utilizados.
Actualmente, o product placement como 
uma das formas mais persuasivas pu-
blicitárias, pode ser considerado, em 
determinados níveis, como publicidade 
subliminar (D’Astous & Chartier 2000), 
uma vez que o produto/marca aparece, 
normalmente, de forma natural e não os-
tensiva inserida no contexto de uma série. 
Ao considerarmos que estas inserções 
estão a contribuir para a naturalidade de 
um determinado programa, mostrando 
que ele decorre no ambiente de todos os 
dias, estamos a contribuir para o realismo 
e o sentido de familiaridade que possuem 
as cenas visionadas num programa (De-
Lorme e Reid, 1999). 
Os anunciantes, como se disse, come-
çam a ter uma noção muito clara de que 
os sistemas tradicionais de publicidade 
começam a estar esgotados. Sentem que 
devem desenvolver as suas estratégias 
comunicacionais por outras alternativas, 
quer pelos patrocínios, quer pelo product 
placement. Assim, o grande aumento das 
produções   ficcionais   de   produção   nacio-
nal têm incrementado este tipo de inser-
ções de publicitárias, algo que está, neste 
momento a preocupar os reguladores. 
Neste momento assiste-se, também, ao 
desenvolvimento do chamado o “brand 
entertainment”. As inserções publicitárias, 
que no seu início se focalizavam apenas 

na colocação de um produto/marca no pro-
grama, com ou sem referências verbais, 
estão, neste momento, a evoluir para que 
o produto/marca se envolva no enredo da 
trama que se desenvolve no programa. 
Acaba por se tornar mais agressiva do 
ponto de vista da persuasão, na medida 
em que, o produto/marca se torna parte 
da  história  da  série/firma,  tornando-se  um  
dos suportes dos actores no desenrolar 
das cenas. 
Esta ligação aos actores que suportam 
a história cria relações afectivas com os 
espectadores, que as transferem para os 
produtos ou marcas. Transferência que 
conduz a que os espectadores imitam os 
seus ídolos tornando-se consumidores 
naturais dos produtos ou das marcas, re-
duzindo ou eliminando, em determinadas 
situações, as contra argumentações que 
o cepticismo em relação à publicidade 
tradicional lhes tende a criar (D’Astous & 
Chartier 2000). 
Estas inserções orientam, então, o pro-
cessamento de informação de uma forma 
marcadamente afectiva, pelos laços e va-
lores que lhe estão associados.
Efectivamente, estas inclusões de marcas 
são uma tentativa de fuga dos anuncian-
tes  à  saturação  publicitária  que  se  verifica  
na televisão. Os testes de reconhecimento 
e recordação têm demonstrado que estas 
inserções têm resultados mais positivos 
do que a visualização das mensagens 
publicitárias nas interrupções dos progra-
mas (Grupta e Lord, 1998). Por outro lado, 
trabalhos recentes têm demonstrado que 
o product placement quando bem integra-
do torna-se mais persuasivo na mudança 
de atitudes, do que aquele que aparece 
de forma incongruente nos programas. Já 
quando mal integrado pode levar à rejei-
ção das marcas (Russell, 2002).
Outra questão importante está relaciona-
da com os efeitos desta forma de publici-
dade nas crianças. Estudos recentes têm 
demonstrado que o product placement 
tem maiores efeitos neste público do que 
nos adultos, uma vez que as crianças ain-
da não dispõem de toda a sua capacidade 
cognitiva de processar a informação, o 
que os conduz a uma maior memoriza-
ção  implícita  (Arnold,  2006).  Esta  eficácia  
mais elevada nos programas infantis, tem 
conduzido a que muitos jogos de consolas 
o estejam a utilizar, introduzindo marcas 
no guião da história, conduzindo a uma 
visualização permanente da marca. Se 
tivermos em consideração que estes são 
jogados pelos jovens centenas de vezes, 

verificamos  deste  modo  o   impacto  que  a  
marca vai ter neles. 
A força desta forma de comunicação co-
mercial é tão elevada, que a facilidade 
com que se ultrapassa os limites do bom 
senso, exige que o mercado inicie os pro-
cessos de auto regulação.
Para além do product placement também 
os patrocínios estão a ser utilizados. Des-
de a simples menção ao patrocínio no 
programa televisivo, antes e/ou depois, 
até ao patrocínio de outros eventos tele-
visivos, os patrocínios têm tido, também, 
um grande desenvolvimento fora da tele-
visão. Veja-se o exemplo de uma marca 
de cerveja que patrocinou a festa de pas-
sagem do ano na Torre Vasco da Gama 
em Lisboa. As reportagens, entretanto, 
efectuadas passaram nos serviços noti-
ciosos, estando a marca ali visível.
Por outro lado, os patrocínios associa-
dos a comportamentos empresariais de 
responsabilidade social estão, neste mo-
mento, em grande evidência. Como este 
tipo de responsabilidade nos remete para 
comportamentos de cidadania, em que as 
empresas têm a “obrigação” de contribuir 
para o desenvolvimento da sociedade, 
assiste-se, por um lado, a um desenvol-
vimento positivo destes comportamentos, 
mas, por outro, aos proveitos que daí au-
ferem pela exposição mediática que isso 
lhes confere. São ganhos afectivos e de 
valores sociais que são associados às 
marcas e que, uma vez transferidos para 
os consumidores, tornando-os mais pro-
pensos a ligarem-se às marcas. 
Existem, ainda, empresas que estão a ne-
gociar  com  câmaras  municipais,  a  fim  de  
aproveitar espaços públicos que estejam 
subaproveitados ou mesmo degradados 
para serem arquitectónicamente recupe-
rados, veiculando o valor de marcas que 
estejam interessadas em colaborar nesta 
iniciativa de responsabilidade social. Ali-
ás, esta situação já acontece noutras so-
ciedades (Diário de Notícias, 10.01.2007 
e www.cenariourbano.com).
Verificamos,   também,   que   a   publicidade  
exterior é outro dos suportes que sobres-
sai cada vez mais nos espaços urbanos. 
Se, por um lado, contribui para a poluição 
visual, por outro, dá cor e alegria aos per-
cursos urbanos, fazendo passar desper-
cebido muitos dos erros urbanísticos.
A Publicidade Exterior é um poderoso 
meio de conferir notoriedade às marcas 
em expansão, tendo a sua utilização cres-
cido em 2006. 20%, segundo dados da 
Mediamonitor. 
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Podemos dar o exemplo da marca Reno-
va, que praticamente apenas faz publici-
dade exterior para dar notoriedade à mar-
ca, o que tem conseguido com bastante 
sucesso em Portugal, Espanha e França 
com  os  seus  cartazes  polémicos  de  figu-
ras masculinas nuas.
Estão, ainda, a surgir outros meios de pu-
blicidade que estão a pulverizar o inves-
timento publicitário. Podemos dar como 
exemplo o recurso aos automóveis como 
veículo publicitário, os canais de televisão 
privados que veiculam publicidade em cir-
cuitos fechados, como as farmácias e os 
aviões
Por último, podemos, ainda referirmo-nos 
ao marketing relacional, e o caso concre-
to do “mobile marketing”, ou a utilização 
de mensagens SMS para os telemóveis. 
Por exemplo, nas épocas de promoções 
e  saldos  verifica-se  uma  utilização  exten-
siva das mensagens SMS para os tele-
móveis dos clientes, entretanto inseridos 
em bases de dados (Diário de Notícias, 
10.01.2007).
O futuro da publicidade terá de passar 
pela compreensão, por parte das empre-
sas, de que as estratégias de comunica-
ção devem ser integradas, com a utiliza-
ção cada vez maior de soluções criativas 
e inovadoras, para atingirem os consu-
midores, envolvendo-os, de modo a que 
não se sintam manipulados, para evitar os 
mecanismos de reactância e de rejeição à 
publicidade.
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Internet ou o telemóvel. Apesar do poten-
cial positivo destes meios, nomeadamen-
te na construção das suas identidades e 
culturas, sabe-se muito pouco sobre as 
características dos seus usos “privados” 
(em casa, na solidão do quarto, com os 
amigos, noutros ambientes informais), 
certamente diferentes dos realizados na 
sala de aula ou na escola, onde o contro-
lo do professor e as normas de utilização 
estão mais presentes. 
Que usos informais do on-line (da Internet 
ao telemóvel) são esses e como são pen-
sados por pais, crianças e jovens? De que 
modos as formas de mediação parental 
se fazem ou não sentir, em particular num 
país como Portugal marcado por um claro 
fosso geracional no que se refere à utiliza-
ção da Internet, e por uma elevadíssima 
taxa de mães empregadas, a contribuir 
para que o espaço doméstico esteja des-
povoado de adultos grande parte do dia? 
Será que rapazes e raparigas fazem os 
mesmos usos destes novos meios, e que 
a variável género, como a variável idade, 
não tem relevância nas formas de inter-
venção por parte dos pais? Que riscos e 
situações desconfortáveis concretas são 
vividas por crianças e jovens, para além 
dos muito falados acesso a sítios porno-
gráficos  ou  de  fraudes  económicas  decor-
rentes da aquisição de produtos on-line? 
De que modos poderão capacitar-se para 
lhes fazer face e tirarem, dessa forma, 
num ambiente de segurança, vantagens 
das imensas possibilidades proporciona-
das pelas novas tecnologias? O que cons-
titui a sua literacia mediática? Poderá uma 
educação para os media prescindir da sua 

Resumo

Este texto apresenta três contributos de 
2006, de natureza diferente, sobre a rela-
ção de crianças e jovens portugueses com 
a Internet: O Eurobarómetro, de Maio, so-
bre as formas de mediação parental quan-
to ao acesso e uso da Internet, que aus-
cultou pais ou outros familiares que cui-
dam de crianças e jovens menores de 18 
anos nos 25 países da União Europeia; o 
estudo internacional MediaPPro, que en-
volveu 9 países, entre os quais Portugal, 
e que inquiriu estudantes entre os 13 e os 
18 anos, apresentado em Junho; o estudo 
realizado por uma equipa do CIES-ISCTE 
coordenada por Gustavo Cardoso, com 
o apoio da PT.COM, um inquérito on-line 
preenchido por crianças e jovens cujos 
primeiros resultados foram divulgados em 
Agosto. Apesar das suas diferenças de 
objectivos e de as suas metodologias não 
autorizarem conclusões generalizáveis à 
população juvenil, apresentam-se neste 
artigo algumas das tendências encontra-
das e defende-se a necessidade de uma 
pesquisa conjugada e representativa.

 
Introdução

É ainda escassa em Portugal a pesquisa 
sobre as relações de crianças e jovens 
menores de 18 anos com as novas tec-
nologias, apesar da liderança que carac-
teriza estes grupos etários no conjunto 
da população no que se refere a acesso 
e   usos   diversificados   de   meios   como   a  

participação, da sua experiência e da sua 
reflexibilidade  sobre  essa  experiência?
  E será que estes e outros riscos são con-
siderados na legislação ou nas políticas de 
auto-regulação por parte de operadores e 
empresas de conteúdos? Estará o actual 
discurso público do “choque tecnológico”, 
no  seu  positivismo  e  confiança  na  tecno-
logia como factor de mudança social e 
alavanca para o desenvolvimento do país, 
suficientemente  atento  a   factores  econó-
micos, sociais e culturais que certamente 
moldam estes novos ambientes? Uma ca-
racterização do controlo das situações de 
risco como sendo da incumbência estrita 
das famílias - apesar de essas situações 
serem produzidas socialmente – não dilui-
rá a necessária responsabilidade pública 
de instâncias como as empresas produto-
ras e difusoras de conteúdos, ou do pró-
prio Estado?
Estas perguntas decorrem de questões 
mais vastas colocadas por um estudo 
europeu em curso, EUKidsonline (2006-
2009), liderado por Sonia Livingstone, da 
London School of Economics, uma das 
figuras   de   referência   na   pesquisa   sobre  
crianças e tecnologias.
No âmbito do Plano de Acção europeu 
Safer Internet Plus, trata-se de investigar 
a própria investigação realizada em cada 
um dos 18 países participantes, entre os 
quais Portugal, no sentido de procurar 
compreender de que modos as questões 
suscitadas como objecto de estudo sobre 
crianças e novas tecnologias se relacio-
nam com os ambientes sociais e culturais 
dos países, de quem tem partido a iniciati-
va dos estudos (de empresas privadas, do 

Crianças e Internet – que acesso e usos? 
Que potencialidades e que riscos dessa relação?
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crianças do sexo masculino já recorrem à 
Internet, para 47% do sexo feminino. Na 
faixa etária seguinte (10-11 anos), esses 
valores situam-se para ambos perto dos 
70%, para atingirem cerca de 90% entre 
os grupos etários mais velhos. Estamos 
assim perante uma entrada crescente-
mente mais cedo na utilização deste novo 
meio.
Ainda a nível europeu, evidenciou-se que 
57% dos inquiridos cujas crianças ace-
diam à Internet não tinham estabelecido 
quaisquer regras sobre esse uso; as prin-
cipais regras mencionadas foram a proibi-
ção de aceder a certos sites e o controlo 
do tempo dispendido. Outras medidas de 
protecção  de  crianças,  como  o  uso  de  fil-
tros ou sentarem-se ao lado delas durante 
o uso eram mais frequentes com crianças 
mais novas. Dois em cada três dos inquiri-
dos  (66%)  expressavam  confiança  quanto  
às capacidades das crianças por quem 
eram responsáveis saberem o que fazer 
em situações desconfortáveis. Menos de 
metade (44%) expressaram o desejo de 
terem mais informação sobre como pro-
teger as crianças de conteúdos ilegais ou 
prejudiciais, numa resposta cuja variação 
de país para país foi particularmente no-
tória (mínimo de 29%, na Dinamarca, 
máximo de 86%, na Grécia). Em média 
também, cerca de metade (52%) dos ci-
dadãos  respondentes  afirmou  saber  a  que  
instância se dirigir para alertar para conte-
údos ilegais.
Nesta sondagem da opinião pública euro-
peia, vejamos a posição relativa de Portu-
gal no conjunto dos 25 países inquiridos, 
no que se refere às relações parentais.

Regras e responsabilidades 

Os inquiridos portugueses situam-se en-
tre   os   que  menos   afirmam   ter   estabele-
cido regras para o uso da Internet: com 
47%  a  afirmarem  a  existência  de  regras,  
o país ocupa a 23ª posição, para um valor 
máximo de 73% encontrado na Finlândia 
e um valor mínimo de 41% na Letónia. 
Nos níveis de conhecimento sobre a quem 
se dirigir para dar conta de situações de 
risco, os portugueses aparecem em 20ª 
posição: apenas 37% dos inquiridos re-
fere saber a que instância se dirigir, para 
um máximo de 79% encontrado na Dina-
marca e um mínimo de 17%, de novo na 
Letónia. De sublinhar contudo que, nesta 
questão, Portugal foi um dos países onde 
se produziu um dos maiores crescimen-

Estado, de académicos nas suas diversas 
lentes teóricas, da Sociologia aos Estudos 
dos Media ou à Educação?), que meto-
dologias são utilizadas ou que fontes de 
financiamento  são  disponibilizadas,  entre  
outros aspectos.1

Vejamos então o que se encontra de 
particularmente relevante nos diversos 
“retratos” parcelares sobre os usos da In-
ternet por crianças, em Portugal, a partir 
de resultados de cada um dos estudos 
referidos: Eurobarómetro, MediaPPro e 
CIES/PT.COM.

Eurobarómetro: usos da 
Internet por crianças nos 
olhares de quem delas cui-
da

Para este Eurobarómetro2 foram ausculta-
dos pais e outras pessoas que cuidavam 
de menores de 18 anos (como irmãos 
mais velhos, avós ou outros familiares, 
quando os pais estavam ausentes no 
momento da realização do inquérito) dos 
25 países da União Europeia. As carac-
terísticas destes inquiridos compreendem 
assim uma diversidade de gerações e de 
relações com as novas tecnologias, a im-
porem necessárias cautelas na leitura de 
resultados, que apresentaremos primeiro 
a nível europeu e depois relativamente a 
Portugal.
A sondagem aos inquiridos incluía ques-
tões sobre o seu próprio acesso e usos da 
Internet, e sobre os usos da Internet por 
parte das crianças de que eram respon-
sáveis, o que consideravam como riscos, 
as regras que estabeleciam e as formas 
como procuravam evitar e combater es-
ses riscos. 
As crianças foram distribuídas por diferen-
tes grupos etários: menores de 5 anos; 6-
7 anos; 8-9 anos; 10-11 anos; 12-13 anos; 
14-15 anos; 16-17 anos. 
Comparativamente com sondagens an-
teriores,   verifica-se   nas   respostas   uma  
antecipação nas idades dos primeiros 
usos da Internet: aos 8-9 anos, 55% das 

1 Para mais informação sobre os objectivos deste Pro-
jecto, consultar o seu sítio (www.eukidsonline.net). Aí se 
encontra uma base de dados que reúne toda a pesquisa 
encontrada até ao momento em cada um dos países e 
ainda estudos transnacionais (ver data repository).O sí-
tio nacional do Projecto pode ser consultado em www.
fcsh.unl.pt/eukidsonline

2 Eurobarometro http://ec.europa.eu/public_opinion/ar-
chives/ebs/ebs_243_en.pdf  

tos relativos nos últimos anos: em 2003 
(antes do alargamento europeu), o país 
ocupava a última posição nesta resposta, 
com  apenas  11%  dos  inquiridos  a  afirma-
rem saber a quem se dirigir. A função das 
hotlines como instâncias a que devem ser 
reportados conteúdos ilegais é conhecida 
por apenas 4% dos inquiridos portugue-
ses, num quadro comparativo que regista 
baixos valores em todos os países (máxi-
mo de 18% na Bélgica).

Um retrato a três: Portugal, Polónia, 
Reino Unido

Numa leitura mais analítica destes resul-
tados do Eurobarómetro, em curso no 
Projecto EUKidsonline e que compara re-
sultados encontrados em três países (Por-
tugal,  Polónia  e  Reino  Unido),  verifica-se  
que Portugal apresenta a posição relativa 
mais baixa entre os três países em aspec-
tos como:
- Uso da Internet por crianças em 2003, 
2004 e 2005, ainda que apresente o maior 
crescimento relativo: passou de 31% em 
2003 para 38% em 2005;
- Domínio da Internet por parte dos inqui-
ridos: 85% dos inquiridos portugueses 
definem-se   a   si   próprios   sobretudo   nos  
níveis mais elementares (como iniciantes 
ou utilizadores de nível intermédio), en-
quanto esses dois níveis são escolhidos 
por 66% dos inquiridos polacos e 63% dos 
britânicos;
- Regras de segurança sobre o uso da 
Internet transmitidas a crianças: a regra 
de não dar informação pessoal é esta-
belecida apenas por 14% dos inquiridos 
portugueses, para 35% na Polónia e 62% 
no Reino Unido; a proibição de visitar cer-
tos sites regista 51% em Portugal, 63% 
na Polónia, 59% no Reino Unido. Por sua 
vez, Portugal lidera no limite de tempo 
como regra principal, regra essa expressa 
em 60% das respostas para 40% na Poló-
nia e 50% no Reino Unido.
-   Conhecimento   e   confiança   no   contro-
lo de situações negativas por parte mais 
novos: os inquiridos portugueses são os 
que menos consideram que, em casa, a 
criança sabe o que fazer numa situação 
em que se sinta desconfortável quando 
está   on-line:   apenas   48%   responde   afir-
mativamente, para 56% na Polónia e 75% 
no Reino Unido. São ainda os que mais 
consideram necessitar de informação so-
bre como proteger as crianças em casa: 
68%   considera-se   insuficientemente   in-
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quanto ao que fazem ou se consideram 
capazes de fazer. 
Tomando as escolas como os locais de 
inquirição, neste estudo estiveram en-
volvidos 7393 estudantes cujas respos-
tas a inquéritos e entrevistas permitiram 
algumas análises comparativas sobre os 
seus usos da Internet no contexto escolar 
e fora dele. Também aqui se impõem re-
servas na leitura dos resultados, pois as 
amostras não são representativas dessa 
faixa etária. No caso português, há que ter 
em conta que o Algarve, onde o estudo 
se realizou, é uma das regiões que lidera 
na penetração da banda larga e em rendi-
mento per capita.
 

Transversalidade dos usos e das con-
siderações sobre espaços e controlo 
de riscos

Ao contrário de amplas variações entre 
países do Eurobarómetro, que vimos no 
ponto anterior, este estudo apresenta va-
riações em regra com intervalos curtos, o 
que constitui um traço desde já relevante 
de uma cultura muito mais partilhada.
Uma das conclusões mais vincadas deste 
estudo europeu que auscultou estudan-
tes, encontrada em todos os países, foi o 
fosso entre o uso da Internet na escola e 
em casa. Enquanto a escola é caracteri-
zada pelos inquiridos como um espaço da 
proibição e restrição do acesso – o que 
não fomenta boas práticas de utilização 
da Internet nem promove uma cultura de 
educação para a literacia digital - , a casa 
assume-se como o espaço de eleição, 
onde o acesso livre de restrições permi-
te o desenvolvimento de competências. 
É em casa que estes jovens consideram 
que mais aprendem sobre a Internet, so-
zinhos ou com a ajuda de irmãos.
O uso de motores de pesquisa foi a activi-
dade mais referenciada e apenas 17 pon-
tos percentuais separam o líder da tabela, 
o Reino Unido (98%), do país com o valor 
mais baixo, a Grécia (81%), registando-se 
uma maioria de valores na casa dos 90%. 
As actividades ligadas à comunicação, 
como o Messenger e o e-mail, vêm nos 
lugares seguintes, respectivamente, com 
valores médios de 71% e 66%; descarre-
gar conteúdos da Internet recolheu 60% 
de respostas, à frente do uso de chats 
(38%) ou da alimentação de sites ou blo-
gues pessoais (18%). A ênfase na comu-
nicação com amigos acompanha assim 
a descida de importância dos chats mas, 

formado, para 45% na Polónia e 59% no 
Reino Unido. Tal como os polacos, os res-
pondentes  portugueses  afirmam  que  gos-
tariam de receber essa informação por via 
dos media clássicos, sobretudo a televisão 
mas também incluem jornais e imprensa 
especializada, enquanto os britânicos já 
apontam o e-mail e fornecedores de ser-
viços da Internet como as principais vias 
de acesso a essa informação, numa clara 
diferença de opções quanto a meios.
Apesar de uma sondagem como esta não 
permitir explorar segmentações nas for-
mas de mediação parental, por idades e 
género das crianças, ou por estatuto só-
cio-económico, entre outros factores em 
cada país -, estes resultados do Euroba-
rómetro são ainda assim relevantes ao 
darem conta da posição comparada no 
conhecimento dos inquiridos portugueses 
responsáveis por crianças sobre as suas 
práticas na Internet e sobre a sua própria 
informação sobre o assunto. 
Se nesta sondagem que auscultou quem 
cuida de crianças, os inquiridos portugue-
ses ocupam baixas posições relativas 
no   seu   grau   de   informação,   confiança   e  
segurança quanto aos usos que crianças 
fazem da Internet, entre os inquiridos eu-
ropeus, o estudo seguinte não evidencia 
esse fosso entre os portugueses mais no-
vos e os seus congéneres de outros paí-
ses europeus.

MediaPPro: como se apro-
priam os jovens europeus 
dos novos media 

Averiguar o comportamento de crianças 
e jovens entre os 12 e os 18 anos em 
relação às novas tecnologias (Internet, 
telemóvel, jogos electrónicos) foi o objec-
tivo do MediaPPro, um projecto também 
do Plano de Acção Safer Internet3. Agru-
pados por três grupos de idade (12-14 
anos; 15-16 anos; 17-18 anos), o estudo 
que envolveu 9 países europeus (Bélgi-
ca, Dinamarca, Estónia, França, Grécia, 
Itália, Polónia, Portugal e Reino Unido) 
visou dar conta de três dimensões da re-
lação de jovens com a Internet: os seus 
usos; as suas representações quanto aos 
aspectos cognitivos e emocionais desses 
usos; as suas considerações e atitudes 

3 Mais informação no site da pesquisa, em http://www.
mediappro.org/

por outro lado, o estudo europeu mostra o 
crescimento de jogos on-line, com novos 
contextos de contacto com estranhos. 
No que respeita ao tema da segurança 
na Internet, as respostas dos inquiridos 
apontam  para  uma  elevada  auto-confian-
ça quanto ao grau de conhecimento sobre 
regras de segurança, com sobrevaloriza-
ção das suas competências técnicas so-
bre como usar a Internet face ao menor 
reconhecimento de competências críticas 
quanto a conteúdos nela disponíveis. Por 
exemplo, enquanto 79% dos responden-
tes  afirma  conhecer  bem  o  modo  de  fun-
cionamento da Internet, apenas 52% se 
considera capaz de avaliar a informação 
que pesquisam. 
Na perspectiva dos jovens inquiridos, os 
pais parecem não estar incluídos no uni-
verso da Internet. Assim, apenas 15% dos 
inquiridos  afirma  conversar  com  muita  fre-
quência com os pais sobre os sites que 
frequenta e 21% responde que nunca fala 
sobre isso. 

 
Estudantes e jovens internautas por-
tugueses: resultados similares de dois 
estudos

Os resultados dos 650 inquéritos do Me-
diaPPro aplicados a estudantes de qua-
tro escolas do Algarve, conduzidos pela 
equipa de investigadores do CICCOM4 
evidenciaram também de forma clara o 
fosso entre o uso da Internet em casa e na 
escola: o seu uso frequente em casa foi 
apontado por 62% dos estudantes inqui-
ridos, enquanto um uso frequente na es-
cola registou apenas 22% de respostas. 
A preferência pela casa como espaço pri-
vilegiado para aceder à Internet decorria 
não só da maior comodidade no acesso, 
como também pelo facto de responderem 
que na escola não existiam computadores 
para todos, e que os equipamentos infor-
máticos eram antiquados e lentos no pro-
cessamento. 
A maioria dos estudantes inquiridos indi-
cou ter começado a usar a Internet por vol-
ta dos 9-10 anos. A pesquisa de conteúdos 
para trabalhos escolares foi a actividade 
mais referida (91%). Nos lugares seguin-
tes apareceu a comunicação com os ami-
gos por MSN (77%) ou correio electrónico 
(69%), ambas acima da média europeia. 

4 O CICCOM é o Centro de Investigação em Comunica-
ção da Universidade do Algarve. 
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Os resultados das diferenças em relação 
à  variável  género  permitem  identificar  ati-
tudes e comportamentos em relação aos 
utilizadores dos novos media e também 
sugerem algumas diferenças nas formas 
de intervenção familiar. Assim, este es-
tudo evidenciou que os rapazes são os 
que mais pesquisam na Internet, além de 
se interessarem mais por computadores 
e jogos. A variação no uso diário cresce 
com a idade nos rapazes, enquanto o 
oposto acontece nas raparigas: na faixa 
etária dos mais velhos, o recurso diário à 
Internet é referido por 67% dos rapazes e 
apenas por 27% de raparigas.
À medida que crescem, as raparigas pa-
recem perder o interesse pela Internet 
e   aumenta   o   grau   de   desconfiança   em  
relação a actividades on-line como o co-
mércio   electrónico:   76%   afirmou   nunca  
ter comprado on-line e apenas 6% admitiu 
essa possibilidade no futuro; quanto aos 
rapazes, 31% nunca recorreu ao comér-
cio electrónico, embora 13% tenha admiti-
do fazê-lo futuramente.
 Em relação aos jogos, o controlo pa-
rental parece ser superior nas raparigas: 
18% são proibidas de jogar seja qual for 
o jogo, e apenas 36% responde ter per-
missão para jogar on-line, o que acontece 
em 51% dos rapazes. Por contraste, são 
as raparigas quem apresenta uma maior 
taxa de posse de telemóveis em todas as 
faixas etárias, além de recorrerem mais 
ao SMS que os rapazes, a sugerir assim 
a preferência pela actividade comunica-
cional. De notar que o controlo parental 
em relação aos telemóveis é ligeiramente 
menos apertado em relação às raparigas: 
94% tem permissão dos pais para ligar a 
quem quiser, contra 88% dos rapazes. 
Estas diferenças de género são também 
encontradas nos primeiros dados apre-
sentados em Agosto de 2006 no estudo 
realizado pelo CIES-ISCTE, com o apoio 
da PT. COM, e coordenado por Gustavo 
Cardoso, que teve entre os seus objecti-
vos mapear os estilos de vida mediáticos 
e caracterizar os contextos e usos de me-
dia de crianças e jovens no país, entre 
outras faixas etárias. 
Apesar de não ser também um estudo re-
presentativo por se tratar de um inquérito 
on-line, alojado na rede SAPO, as res-
postas de 1353 jovens até aos 18 anos 
confirmam  resultados  encontrados  no  Me-
diaPPro. Assim, o computador e a Inter-
net assumem-se para muitos dos jovens 
que responderam ao inquérito como uma 
ferramenta  muito  útil  para  fins  escolares.  

Se em todos os países deste estudo, o 
ambiente da casa foi considerado como 
mais livre do que o da escola, no caso 
português, a maioria dos inquiridos portu-
gueses refere usar a Internet o tempo que 
quer, sem regras e restrições especiais 
por parte dos pais. Mais de metade (59%) 
afirmou  nunca  ter  sido  proibido  de  entrar  
em determinado site e 44% respondeu 
que os pais permitiam o contacto on-line 
com pessoas que não conheciam, o que 
revela como o controlo de riscos – por par-
te não só das crianças e das suas famílias 
mas também pela intervenção reguladora 
de outras instâncias, do Estado às empre-
sas privadas que operam nesta área - é 
um tema que precisa de ser aprofundado 
na agenda pública.
A falta de conhecimento sobre questões 
de segurança na Internet por parte dos 
estudantes portugueses inquiridos deno-
ta-se ao associarem apenas os riscos do 
on-line a problemas de vírus nos compu-
tadores ou à possibilidade de serem en-
ganados no comércio on-line. O facto de 
as restrições ao acesso da Internet por 
parte dos pais terem mais a ver com o 
tempo dispendido do que com as activida-
des ou sites visitados sugere desconhe-
cimento em relação a outros perigos que 
a Internet representa. Um indicador desta 
situação revela-se, por exemplo, nos 77% 
de  inquiridos  que  afirmaram  nunca  terem  
sido proibidos pelos pais de participarem 
em salas de chat. 
Além dos inquéritos, foram entrevistados 
estudantes dos vários grupos etários, dos 
dois sexos e com diferenças na intensi-
dade do seu grau de utilização da Inter-
net. Nas 26 entrevistas, a grande maioria 
expressou a sua necessidade de estar 
on-line, de se sentirem ligados aos ami-
gos, sobretudo, através de ferramentas 
de comunicação como o Messenger, por 
exemplo. Em Portugal5 essa ligação é es-
pecialmente potenciada pelo telemóvel, 
cujo  uso  acentuado   foi   justificado  por   se  
tratar de um meio que permite uma liga-
ção contínua aos seus pares, 24 sobre 
24 horas, além de poderem dizer coisas 
que não diriam numa comunicação face 
a face. A preferência por SMS em vez de 
chamadas telefónicas é evidente: não só 
é mais económica, como facilita a comuni-
cação de determinados assuntos.                                   

5 Em Junho de 2006, a taxa de penetração dos tele-
móveis em Portugal era, de acordo com a ANACOM, 
de 111,5%, ou seja, o número de telefones móveis era 
superior à população portuguesa.  

A consulta a enciclopédias multimédia 
(67,8%) e o recurso a processadores de 
texto para realizar trabalhos (94,2%) são 
uma realidade para a maioria dos inquiri-
dos. A tendência dominante é ter o com-
putador no quarto, e utilizá-lo em média 
mais de duas horas por dia, sendo que o 
fim-de-semana  é   o   período   de   utilização  
mais intensiva. As primeiras experiências 
com a Internet aconteceram, em mais de 
metade dos casos, quando os inquiridos 
tinham  12  anos  ou  menos,  confirmando  o  
estudo anterior. 
Apesar de este inquérito ter sido respon-
dido por internautas de todas as idades, 
é de salientar o facto de mais de 75% 
dos jovens inquiridos se posicionar como 
quem mais percebe de Internet em casa, 
evidenciando assim as diferenças gera-
cionais na forma como apreciam as suas 
competências: nos resultados do Euroba-
rómetro, a grande maioria dos adultos si-
tuava-se nos níveis mais elementares de 
utilização, como vimos.
Para estes jovens no seu conjunto, a Inter-
net surge ainda como preferência quando 
comparada com a televisão (71,3% contra 
20,5%) ou com o telemóvel (50,2% contra 
42,4%). Contudo, os indicadores resultan-
tes das respostas on-line permitem tam-
bém  definir  o  perfil  dos  jovens  internautas  
por género. São os rapazes os que se ini-
ciam mais novos na Internet, que utilizam 
mais o computador no quarto e acedem à 
Internet durante mais horas, tanto durante 
a   semana   como   ao   fim-de-semana.   Por  
sua vez, as raparigas distinguem-se por 
preferirem mais ouvir música, enviar SMS 
e conversar com pais e irmãos. 
Em relação às práticas preferidas na In-
ternet neste estudo do CIES/PT.COM, a 
comparação entre os géneros sugere que 
as raparigas são mais aventureiras em ac-
tividades comunicacionais, na medida em 
que  admitem  mais  fingirem  ser  outro  tipo  
de pessoa (43%) do que rapazes (30%). 
Confirma-se  ainda  que  são  também  bas-
tante ligadas ao telemóvel, já que, se 
tivessem de escolher, mais de metade 
optaria pelo telemóvel em detrimento da 
Internet e da televisão.

Aberturas  finais

Ainda que não autorizem conclusões ge-
neralizáveis sobre situações on-line vivi-
das por crianças e jovens até aos 18 anos 
em Portugal (e sobre as potencialidades e 
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fundamentais. São necessários progra-
mas e campanhas para a promoção de 
segurança on-line dirigidos a diversas 
populações, como são necessários pro-
cessos de auto-regulação e vigilância 
por parte das empresas fornecedoras de 
conteúdos e uma legislação adequada em 
matéria de segurança.
O levantamento da pesquisa encontrada 
em cada país, um dos objectivos do Pro-
jecto EuKidsonline, mostrou que é ainda 
escassa em Portugal a atenção da pes-
quisa académica a este tema e como tem 
sido sobretudo desenvolvida a um nível 
local, em dissertações de mestrado por 
parte de investigadores em Educação 
que recorrem aos seus próprios alunos, 
com as limitações que essa opção apre-
senta. Se algumas excepções foram en-
contradas, importa contudo salientar a 
necessidade de trabalhos de maior fôle-
go, em termos dos seus quadros teóricos, 
perguntas de partida, metodologias utili-
zadas e âmbito da pesquisa. Uma parti-
cular atenção aos usos, potencialidades 
e riscos dos telemóveis, tão relevantes 
no contexto português, é outra demanda 

os riscos que decorrem dessa actividade 
com início cada vez mais cedo), estes re-
sultados traduzem algumas particularida-
des da sociedade portuguesa nesta ma-
téria. A mais importante será certamente 
a   diferença   entre   uma   posição   de   final  
de tabela no contexto europeu quanto à 
apropriação da Internet por quem cuida 
de crianças no espaço doméstico (pais ou 
outros  familiares)  e  quanto  à  identificação  
das suas potencialidades e perigos, por 
um lado, e uma posição próxima do pa-
drão médio dos jovens europeus, quanto 
aos usos da Internet e quanto às consi-
derações sobre as suas capacidades pes-
soais no controlo desse uso, encontrada 
nos inquéritos a estudantes portugueses, 
por outro.
Numa sociedade com este fosso gera-
cional no uso das novas tecnologias, e 
apesar de dinâmicas de mudança parti-
cularmente rápidas neste campo que se 
têm registado nos últimos anos, importa 
pensar a questão numa perspectiva mais 
ampla do que colocar a responsabilidade 
apenas nas mãos das crianças e das suas 
famílias, ainda que estas sejam instâncias 

para a investigação.
A   pesquisa   pode   beneficiar   de   contribu-
tos transversais de áreas diversas, da 
Sociologia à Psicologia ou aos Estudos 
dos Media, entre outros olhares. Importa 
problematizar como operam as variáveis 
de género e de idade, as formas de me-
diação parental e escolar, os próprios con-
textos sociais e culturais do país no uso 
do on-line e nas suas representações nos 
diversos discursos, incluindo o discurso 
político, o discurso educacional e o dos 
media. Ainda que neste texto não sejam 
referidos, importa também uma atenção 
às práticas no espaço escolar, como os 
professores se relacionam eles próprios 
com a Internet, como se lida com o plágio, 
a falta de sentido crítico quanto a conteú-
dos pesquisados para trabalhos escolares 
e outras situações.
Estudos representativos destas diversas 
populações e dos seus cruzamentos, 
combinando metodologias quantitativas e 
qualitativas e situando o contexto do país 
num contexto mais vasto do espaço eu-
ropeu,   constituem   certamente   o   desafio  
para os próximos tempos.
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O binómio crianças – televisão pode ser 
abordado do ponto de vista da recepção 
e da programação. Através do primeiro 
pode-se analisar a forma como as crian-
ças e os adolescentes recebem e usam os 
conteúdos televisivos, como os interpre-
tam   e   dão   significado;;   centrando-nos   no  
segundo, é possível estudar quer a pro-
gramação  que  lhes  é  especificamente  diri-
gida quer os programas que não lhes são 
destinados mas que aquele público efecti-
vamente vê e, por vezes, até prefere.
Este artigo debruça-se sobre aquelas 
duas vertentes – recepção e programa-
ção – apresentando, em traços gerais, as 
perspectivas de estudo sobre a relação 
crianças – televisão e analisando o que 
aconteceu  de  mais  significativo  em  2006  
na área da programação para a infância 
em Portugal fazendo-se, em determina-
dos momentos, uma retrospectiva do que 
ocorreu no passado para se compreender 
melhor as tendências actuais.
O tópico crianças e televisão é uma ques-
tão global, estudada e debatida internacio-
nalmente. Ver televisão é uma das poucas 
experiências partilhadas por crianças de 
praticamente todo o mundo, continuando 
a ser a sua principal actividade de tempos 
livres, tal como vários estudos indicam, 
e um importante agente de socialização, 
ao lado da família, da escola e de outros 
media. Sendo este um fenómeno tão cen-
tral na vida das crianças, é natural que 
se converta em objecto de estudo e em 
motivo de preocupação por parte de todos 
aqueles que se interessam pelos seus 
mundos de vida.
Os debates sobre o papel e a importância 
da televisão na vida das crianças emer-

Televisão, Infância e Adolescência em Portugal

Sara Pereira, 
Universidade do Minho

giram por todo o mundo. Portugal não foi 
excepção, embora ainda se registe um 
grande mutismo sobre esta área de estu-
do e, consequentemente, várias lacunas e 
muitas vertentes a descoberto.
O início da difusão da televisão a partir de 
meados do século XX provocou grandes 
expectativas na sociedade relativamente 
à forma como poderia enriquecer a vida 
das crianças, estimular a sua imaginação 
e criatividade, alargar os seus horizontes 
de conhecimento e de educação, diluir as 
diferenças sociais e culturais, estimular o 
processo de desenvolvimento. Por outro 
lado, trouxe também grandes preocupa-
ções e gerou alguma ansiedade relati-
vamente à possibilidade de gerar intole-
rância e indiferença, encorajar comporta-
mentos violentos, destruir valores morais 
e suprimir ou desvalorizar as identidades 
e culturas locais. Estas duas perspectivas 
– de integrados e de apocalípticos – fo-
ram objecto de debate público nas várias 
sociedades em que a televisão se foi ins-
talando como um importante meio de co-
municação. Embora a discussão actual te-
nha ultrapassado aquela dicotomia, desde 
sempre prevaleceram as preocupações 
com os efeitos da violência televisiva nos 
mais novos, a exposição a cenas de sexo, 
a  influência  da  publicidade,  a  indução  de  
comportamentos passivos e socialmente 
desajustados, os maus resultados esco-
lares e, mais recentemente, a obesidade 
infantil. 
A opinião pública e a investigação têm 
dado diferentes respostas a estas ques-
tões. Enquanto a primeira tende a procu-
rar (e encontra) na televisão a causa para 
aquele tipo comportamentos e de proble-

mas, a investigação tem procurado uma 
relação e, no seu seio, variáveis que permi-
tam compreendê-la de forma globalizante. 
A investigação desempenha, portanto, um 
papel fundamental na busca de respostas 
mais fundamentadas e conclusivas que 
contribuam para a análise e compreensão 
deste campo e que permitam ir mais além 
do conhecimento de senso comum. Neste 
sentido, há países cujas organizações go-
vernamentais e não governamentais têm 
nas suas agendas estas questões como 
áreas de estudo prioritárias, apoiando e 
promovendo a investigação neste âmbito, 
enquanto noutros, como é o caso de Por-
tugal, têm-nas remetido para segundo ou 
terceiro plano, pronunciando-as apenas 
de forma pontual, geralmente quando al-
guma situação ou acontecimento na vida 
das  crianças  podem   indiciar  a   influência,  
normalmente nefasta, dos media.
A própria investigação tem seguido dife-
rentes orientações e tem sofrido importan-
tes evoluções. Desde logo, a investigação 
tem diferido em função da disciplina ou 
da área disciplinar – psicologia, sociolo-
gia, ciências da comunicação, ciências 
da educação – a partir da qual se centra 
o olhar sobre a relação das crianças com 
a televisão. As diferentes perspectivas de 
análise, as distintas correntes teóricas, as 
questões colocadas, os métodos de pes-
quisa utilizados, interferem, naturalmente, 
no tipo de resultados obtidos bem como 
na leitura e interpretação dos mesmos.
Actualmente, a preocupação com o estu-
do interdisciplinar da relação das crianças 
com os media, e o entendimento dessa re-
lação  como  algo  recíproco,  reflectem  já  os  
avanços proporcionados pelo desenvolvi-
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mento da investigação que tem procurado 
cruzar e multiplicar prismas de análise, 
princípios e instrumentos teórico-metodo-
lógicos que permitam compreender esta 
realidade na sua intrínseca complexida-
de.
Os primeiros estudos desenvolvidos so-
bre esta matéria tinham implícita uma 
orientação essencialmente behaviorista. 
A relação crianças – televisão era con-
cebida como um processo de estímulo 
– resposta: o estímulo era igual para to-
dos, a resposta era uma reacção directa 
àquele. A televisão era considerada como 
uma   influência   extremamente   poderosa,  
que moldava a consciência e o compor-
tamento da criança e esta era vista como 
uma vítima passiva da televisão, indefesa, 
fortemente impressionável e vulnerável. 
Esta abordagem teórica assumiu uma po-
sição central nas primeiras pesquisas que 
se baseavam então na teoria dos efeitos 
directos e imediatos dos media (‘modelo 
hipodérmico’ ou ‘teoria da balas mágica’), 
o  que  significava  reconhecer  os  seus  po-
derosos efeitos sobre uma audiência pas-
siva.
As pesquisas desenvolvidas na segunda 
metade dos anos 50, por Himmelveit no 
Reino Unido e por Schramm nos EUA, 
para procurar responder às preocupações 
públicas acerca dos alegados malefícios 
de exposição à televisão, embora tives-
sem fortemente presente a problemática 
dos efeitos, provocaram uma ruptura com 
a visão determinista e reduccionista da 
relação crianças - televisão, e equacio-
naram, de certo modo, as vertentes das 
investigações posteriores.
A pesquisa de Schramm, Lyle e Parker 
constitui um ponto de referência para os 
estudos sobre as crianças e a televisão 
na medida em que propôs uma alteração 
radical na abordagem da relação entre 
ambos. Estes autores realçaram não só 
a importância da televisão e dos seus 
conteúdos, mas também as crianças e 
os seus contextos de vida. Como subli-
nha Schramm (1965:245), “parece claro 
que, para compreender melhor o impacto 
da televisão e os seus efeitos sobre as 
crianças, nos temos de libertar primeiro 
do conceito pouco realista [que é ] aquilo 
que a televisão «faz às crianças» e substi-
tuí-lo por um outro: aquilo que as crianças 
fazem com a televisão”.
A equipa de Schramm destacou o papel 
activo da criança na relação que estabe-
lece com a televisão e sugeriu que é ne-
cessário ter presente o contexto de vida 

das crianças e não apenas uma das suas 
dimensões. Naquela relação há que con-
siderar, por conseguinte, não apenas o 
factor crianças, ou o factor televisão, mas 
também os contextos sócio – culturais em 
que ocorre tal interacção.
A  corrente  dos  usos  e  gratificações,  que  
se desenvolveu a partir da perspectiva 
referida anteriormente, simboliza a mu-
dança de perspectiva – o foco da atenção 
não é mais “o que os media fazem às pes-
soas” mas “o que as pessoas fazem com 
os media”.
Esta corrente, recusando olhar para as 
audiências como uma massa uniforme de 
consumidores, deixa de encarar os indiví-
duos como ‘vítimas’ passivas e indefesas 
dos mass media, neste caso da televisão, 
e passa a centrar o seu interesse na for-
ma como os sujeitos usam os media para 
satisfazer as suas necessidades (de esca-
pe, de interacção social, de resolução de 
problemas, de ocupação do tempo livre, 
etc.)   e   expectativas,   e   nas   gratificações  
que deles obtêm.
Os trabalhos desenvolvidos no Reino 
Unido e nos Estados Unidos da América 
que tiveram como base aquela perspec-
tiva adoptaram abordagens diferentes: 
enquanto que no primeiro se enveredou 
por uma perspectiva sociológica, realçan-
do  as  variáveis  demográficas   tal   como  a  
classe social, e se considerou os usos in-
dividuais dos media nos seus contextos, 
no segundo, adoptou-se uma perspectiva 
psicológica, colocando a ênfase no indiví-
duo, na sua personalidade e motivação, e 
na forma como diferentes indivíduos usa-
vam os media para satisfazer diferentes 
necessidades. A psicologia foi uma das 
disciplinas mais proeminentes nesta abor-
dagem, focando a sua análise na criança 
e num conjunto de questões tais como 
aprendizagem social a partir da televisão, 
efeitos no comportamento, compreen-
são dos conteúdos televisivos, usos que 
as crianças fazem com a televisão e as 
gratificações  que  obtêm  a  partir  das  suas  
experiências de visionamento.
A   corrente   dos   usos   e   gratificações   não  
ficou,   contudo,   isenta   de   criticas.   Uma  
diz respeito às limitações do conceito de 
‘necessidades’. A suposição de que há 
necessidades humanas básicas que os 
media satisfazem, ignora a possibilidade 
de os media poderem, eles próprios, criar 
necessidades,   de   poderem   não   reflectir  
necessidades e preferências pessoais e 
a possibilidade de haver necessidades in-
conscientes que não são expressas pelos 

sujeitos. Para além disso, considerou-se 
que esta abordagem assumiu o consumo 
televisivo como uma actividade muito mais 
consciente do que efectivamente é. Uma 
outra nota crítica apontada foi no sentido 
de esta corrente ter falhado ao não consi-
derar a vertente social da relação crianças 
– televisão. Ou seja, ao colocar a ênfase 
nas necessidades básicas e no uso dos 
media para as satisfazer, estaria a redu-
zir a realidade à dimensão individual e a 
considerar irrelevante as instituições me-
diáticas e os conteúdos produzidos e di-
fundidos por essas instituições. 
Assim, quando o volume de literatura 
neste domínio começou a aumentar, prin-
cipalmente nas instituições académicas 
ocidentais, começou a prevalecer a ideia 
de que as abordagens baseadas nos 
efeitos unidireccionais da televisão eram 
demasiado simplistas, considerando-se 
que as crianças, ao contrário do que de-
fendia o senso comum, não são ‘tábuas 
rasas’ onde os media inscrevem as suas 
marcas, elas são antes consumidores 
activos da televisão. Esta perspectiva 
começou a ser desenvolvida sobretudo a 
partir dos anos 60 quando a investigação 
de carácter psicológico sobre as crianças 
e a televisão começou a orientar-se para 
o modelo cognitivista. Este modelo atribui 
ao sujeito um papel activo na construção 
da sua identidade e na sua relação com 
os outros e com o mundo; enfatiza as di-
ferenças individuais, e salienta também 
o papel e importância das interacções 
sociais. De acordo com esta abordagem, 
na sua relação com a televisão, a criança 
assume um papel activo e competente na 
atribuição de sentido, a partir dos conteú-
dos veiculados por esse meio.
Todavia, apesar da ênfase no papel activo 
das crianças na construção do sentido, 
este é ainda considerado como algo que 
está contido no texto e que pode ser ob-
jectivamente   identificado   e   quantificado.  
Isto  é,  o  texto  é  ainda  tipicamente  definido  
como um estímulo e os seus efeitos são 
ainda abordados isoladamente, fora do 
contexto em que ocorrem. Focando a sua 
atenção quase exclusivamente nos as-
pectos intelectuais da criança, a corrente 
cognitivista deu pouca ênfase aos facto-
res sociais e culturais, ou seja, ignorou o 
facto de o desenvolvimento cognitivo es-
tar, inevitavelmente, relacionado com as 
experiências sociais do sujeito. 
Contudo, se muitos investigadores cog-
nitivistas ignoraram os contextos sociais 
em que as crianças estão inseridas, a 
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favor de ‘uma’ criança separada de qual-
quer contexto social e histórico, outros 
houve que consideraram esses aspec-
tos nas suas teorias. Merece destaque o 
trabalho desenvolvido pela investigadora 
norte-americana Aimée Dorr (1986) que 
defende que as crianças têm de realizar 
um trabalho activo ao ver televisão para 
poderem dar sentido aos seus conteúdos 
e utilizar as suas mensagens. Ao conside-
rar que “as mensagens transmitidas pela 
televisão não são as mensagens que os 
telespectadores recebem mas antes as 
que estes interpretam” (id.:21), Dorr tem 
subjacente  a  ideia  de  que  os  significados  
da TV não estão apenas nas suas mensa-
gens, mas resultam da interacção com os 
telespectadores, de acordo com os seus 
recursos, capacidades e situações.
De acordo com esta perspectiva, deve-
se reconhecer que cada telespectador, 
acedendo aos mesmos signos televisi-
vos,  constrói  um  significado  próprio  para  
cada mensagem televisiva e que esse 
significado   é   construído   a   vários   níveis.  
As crianças reagem ao que vêem, pen-
sam, expressam sentimentos e emoções, 
constroem  significados,   levam  para  essa  
interacção predisposições, capacidades, 
desejos e experiências distintas. A com-
preensão   do   significado   da   televisão   na  
vida das crianças deve, portanto, ser ela-
borada com base nas circunstâncias (pes-
soais, sociais, culturais) em que elas vêem 
e a partir dos processos através dos quais 
elas  constroem  os  significados  dos  conte-
údos televisivos. Rejeitar a perspectiva de 
criança como vítima passiva da televisão, 
não   significa,   contudo,   adoptar,   simples-
mente, a perspectiva contrária e substituir 
a imagem tradicional de inocente e vulne-
rável por uma imagem de um ser ‘activo e 
autónomo’. Esta concepção de criança é 
tão  indefinida  e  controversa  como  aquela  
que pretende substituir. Continua-se a fa-
lar acerca da criança como uma categoria 
universal, em vez de crianças que vivem 
em circunstâncias sociais, culturais e his-
tóricas   específicas   que   as   colocam   em  
posições particulares na estrutura social. 
Especial atenção deve merecer o papel 
mediador que a família pode assumir ao 
nível daqueles processos de construção 
de  significados  a  partir  da  relação  com  a  
televisão.
Esta abordagem sublinha então a neces-
sidade de se considerar a prática televisi-
va como um processo de interacção imer-
so na vida quotidiana e de se atender ao 
contexto sócio-cultural em que a mesma 

se processa, enfatizando os princípios da 
corrente ecológica e apelando para uma 
perspectiva holística no estudo da rela-
ção crianças-televisão. Estas orientações 
permitem trazer à luz várias questões e 
sublinhar diversas vertentes que não es-
tavam anteriormente incluídas na agenda 
da investigação e que são bem necessá-
rias para a construção de um quadro mul-
tifacetado que permita compreender este 
fenómeno nas suas manifestações mais 
globais.
Os estudos desenvolvidos na Europa e 
os poucos que se têm realizado em Por-
tugal neste domínio, a partir sobretudo 
da década de 90, têm seguido mais esta 
orientação sociocêntrica (em detrimento 
da mediocêntrica), centrando-se no en-
volvimento activo das crianças com a te-
levisão, procurando compreender as suas 
experiências televisivas a partir das suas 
próprias perspectivas e situando essas 
experiências no contexto mais vasto das 
práticas sociais quotidianas. O estudo de 
Manuel Pinto (1995) sobre a televisão no 
quotidiano das crianças (o de maior enver-
gadura realizado no país até ao momen-
to) e a tese de mestrado de Sónia Car-
rilho intitulada “A Criança e a Televisão: 
Contributos para o Estudo da Recepção’, 
apresentada à Universidade Católica em 
Outubro de 2005, são dois exemplos de 
trabalhos que seguiram estas orientações 
teóricas.
Entre  os   factores  que   influenciam  o  con-
sumo de televisão encontra-se a própria 
oferta televisiva. Actualmente a televisão 
para o público infantil é um negócio global 
de grandes proporções. As crianças são 
encaradas como importantes consumi-
dores que formam um interessante nicho 
de mercado. Porém, não é apenas pelo 
consumo dos programas que lhes são 
destinados que elas são consideradas 
como uma audiência importante; são-no 
também (e por vezes principalmente) pela 
influência  que  exercem  nos  hábitos  televi-
sivos dos adultos, em particular dos pais, 
e pelo visionamento de programas dirigi-
dos à audiência adulta e familiar.
É sobre a vertente da programação infan-
to-juvenil que nos iremos deter em segui-
da, mostrando a forma como as crianças 
podem ser a âncora de uma estação te-
levisiva.

A oferta dos canais 
generalistas para o público 
infanto-juvenil em 2006

A oferta televisiva dos canais generalistas 
portugueses para o público infanto-juvenil 
ficou  marcada,   no   ano   2006,   pela   conti-
nuidade nalgumas grelhas e por mudan-
ças noutras. O acontecimento de maior 
destaque foi a estreia de mais uma novela 
infanto-juvenil – ‘Floribella’ – na SIC, em 
Março desse ano . Este programa veio 
concorrer directamente com ‘Morangos 
com Açúcar’, em exibição na TVI desde 
2003, e reforçar a oferta deste género 
de programas para aquele público espe-
cífico.   ‘Floribella’   (um   formato  provenien-
te da Argentina) veio dar continuidade à 
tendência aberta pela TVI na oferta para 
crianças e jovens, mas veio, sobretudo, 
abrir uma nova tendência ao nível da gre-
lha de programação geral. A novela juvenil 
foi, ao longo daquele ano, o programa es-
truturante daquela estação e o seu impul-
sionador de audiências1. A grelha passou 
a girar à volta da novela e estendeu-se a 
outros formatos como ‘Contacto’ e ‘Fáti-
ma’. Sem grandes reformulações, e com 
pouca ousadia e inovação, Francisco Pe-
nim conseguiu criar uma mini-grelha em 
redor do programa.
Os telespectadores mais jovens, que a 
partir do ano 2000 tinham deixado de ser 
o público-alvo dos programas emitidos no 
período da tarde pelas estações privadas 
são, em 2006, o seu target preferencial. 
Esta  situação  verifica-se  na  TVI  desde  há  
três anos quando estreou, na televisão 
portuguesa, a primeira novela falada em 
português dirigida ao público infanto-juve-
nil. Depois de ter progressivamente deixa-
do de exibir programas para os mais novos 
no período da tarde, a estação de Queluz 
voltou a conquistar fortemente aquele pú-
blico (com valores de share muito expres-
sivos) com a oferta de um género diferen-
te dos que habitualmente preenchiam as 
grelhas para os mais novos. 
‘Morangos com Açúcar’ revelou-se um 
verdadeiro fenómeno de audiências, ex-
trapolando dos ecrãs para os livros, ban-
das de música, CDs e vários produtos de 
merchandising. Durante a semana a TVI 
exibiu dois episódios de ‘Morangos’ ao 

1 A tendência de maus resultados que a SIC estava a 
registar começou a inverter-se a partir de Junho de 2006 
com a transmissão do Mundial de Futebol e com o su-
cesso da novela ‘Floribella’. Estes foram, portanto, os 
seus motores de crescimento naquele ano.
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fim  da   tarde  (18h-20h),  sendo  o  primeiro  
episódio repetição do dia anterior, tendo-
se registado períodos em que a novela 
foi também exibida em horário nobre2. Ao 
fim-de-semana   a   série   passou   também  
a preencher o espaço infantil matinal da 
estação com a emissão de dois episódios 
em repetição ao sábado e outros dois ao 
domingo, reduzindo, desta forma, o tempo 
de emissão de outro género de programas 
para a infância. Neste período a novela foi 
antecedida pela emissão de ‘Batatoon’, 
ou de um bloco de séries de animação, e 
precedida pela exibição de um, por vezes 
dois, episódios da série juvenil ‘O Bando 
dos Quatro’ (adaptação da série de livros 
infantis da autoria de João Aguiar). Ao 
fim-de-semana  a  transmissão  de  ‘Moran-
gos’ em horário nobre foi incerta. A sua 
entrada nas grelhas foi frequentemente 
utilizada como uma estratégia de contra-
programação relativamente à oferta da 
concorrente SIC.
Em Outubro a estação estreou ‘Clube 
Morangos’, um talk show feito em directo, 
exibido de segunda a sexta-feira a meio 
da tarde, a partir da galeria no rés-do-
chão do edifício do Diário de Notícias. O 
programa teve como apresentadores dois 
jovens que integraram o elenco de acto-
res da novela em séries anteriores. Emiti-
do no horário em que ‘Floribella’ começa 
a ser exibida na SIC, o ‘Clube Morangos’ 
surgiu claramente para concorrer com 
aquela novela e para fortalecer o projecto 
‘Morangos’, como referiu José Eduardo 
Moniz, director-geral da TVI: “trata-se de 
um programa que vem reforçar a aproxi-
mação da TVI ao público jovem que nos 
tem dado a sua preferência. É também a 
forma de a TVI desenvolver a estratégia 
na consolidação do projecto Morangos 
com Açúcar, a marca mais bem sucedi-
da da televisão desde que me recordo” 
(Diário de Notícias, 24 de Setembro de 
2006).
Ligado a este fenómeno, assistiu-se, 
em 2006, a uma outra situação inédita 
na televisão portuguesa e que, por isso, 
merece registo. Referimo-nos à transmis-
são em directo das cerimónias fúnebres 
do jovem actor Francisco Adam, o ‘Dino’ 
de ‘Morangos com Açúcar’, que alcançou 
shares acima dos 60%. Aproveitando a 

2 Foi o que aconteceu com a exibição da série de Verão, 
prolongando-se com a estreia da IV Série até à penúl-
tima semana de Outubro, altura em que deu lugar na 
grelha a mais uma novela em estreia – ‘Doce Fugitiva’ 
– que veio também concorrer com ‘Floribella’ no horário 
nobre.

onda de emoção gerada pela morte ines-
perada do actor, a TVI cometeu exageros 
na cobertura deste acontecimento, exibin-
do, durante horas, as exéquias fúnebres 
e fazendo deste acontecimento notícia de 
abertura nos seus principais blocos infor-
mativos.
No contexto da oferta desta estação não 
se pode deixar de notar a completa ausên-
cia de programas infantis nas grelhas das 
manhãs dos dias úteis, um espaço que a 
TVI valorizou até Fevereiro de 2002. Esta 
opção   significou   o   incumprimento   das  
obrigações que a estação assumiu relati-
vamente aos públicos infantis3 na apresen-
tação da sua candidatura ao processo de 
licenciamento em 1990 e que reiterou em 
1999 aquando da apreciação ao abrigo da 
Lei de Televisão de 1998. Não obstante a 
Deliberação 1-L/2006 da Entidade Regu-
ladora para a Comunicação Social (ERC) 
relativamente à “Renovação das licenças 
para o exercício da actividade televisiva 
dos operadores SIC e TVI” considerar que 
o incumprimento dessas obrigações não 
podia ser deixado sem criticas, e apesar 
dessas obrigações constarem da síntese 
do que não foi cumprido pela estação, a 
ERC  define  como  obrigação  futura  da  TVI  
a emissão diária de programas dirigidos 
ao público infantil/juvenil no período da 
manhã ou da tarde, criando assim, com 
esta disjuntiva, uma abertura para que a 
estação continue a não reconhecer lugar 
de destaque a este tipo de programação 
no período matinal, ao contrário do que 
tinha assumido no processo de licen-
ciamento originário. Além disso, não há 
também qualquer indicação no sentido de 
uma  oferta  diversificada  em  termos  de  gé-
neros e de formatos e com menos recurso 
a repetições, aspectos que caracterizam 
a actual oferta da estação e que se afas-
tam dos critérios de uma programação de 
qualidade.
No que diz respeito à SIC, a estreia de 
‘Floribella’ fez disparar, como referimos 
anteriormente, as audiências da estação 
de Carnaxide. A partir daí a programação 
começou gira à volta daquele programa 
que surgiu nas grelhas no período da ma-
nhã, da tarde e da noite. No último trimes-
tre de 2006 foram exibidos dois episódios 
em repetição no período da manhã (8.30h/ 
10.00 horas), logo a seguir ao bloco SIC 

3 A estação comprometeu-se a reconhecer à programa-
ção infantil um lugar de destaque nas grelhas semanais, 
quer durante as manhãs de segunda a domingo, quer 
durante as tardes.

Kids4 (7.00h/8.30h). À tarde foram trans-
mitidos outros dois episódios da novela, 
não  se  ficando  a  oferta  por  aqui  uma  vez  
que à noite era servido mais um episódio. 
Ao  fim  de  semana,  o  domingo  foi  o  único  
dia de folga de ‘Floribella’pois ao sábado 
era também emitido um episódio em ho-
rário nobre. Ao sábado e domingo de ma-
nhã a SIC apresentou cerca de 5 horas 
de outro tipo de programas infantis, com 
predomínio da animação. Este espaço, 
que se tem mantido regular e assíduo nas 
grelhas, não foi por enquanto contamina-
do pelo ‘vírus’ ‘Floribella’, uma situação 
que, na nossa perspectiva, deve continu-
ar a ser preservada para que as crianças, 
sobretudo as que não têm acesso à TV 
por cabo, possam assistir a outros géne-
ros de programas pensados e concebidos 
especificamente  para  elas.  Os  blocos  ‘SIC  
Kids’5, e ‘Disney Kids’ e a série portuguesa 
“Uma Aventura” (adaptação da colecção 
de livros com o mesmo nome da autoria 
de Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães) 
compõem o menu infantil da estação ao 
fim-de-semana.
Analisando a oferta programática das 
duas estações privadas desde o começo 
da   actividade   de   ambas,   verifica-se   que  
têm assumido posições diferentes no que 
diz respeito à programação para a infân-
cia: a TVI apostou, desde o início, na pro-
gramação para os mais novos enquanto 
a SIC apresentou valores mais incipien-
tes desde a sua abertura até 1996, ano 
em que começou a apostar francamente 
na programação dirigida ao público mais 
jovem. Para esta mudança de estratégia 
terá sido determinante a constatação, por 
parte desta estação televisiva, que era 
junto das crianças e dos jovens que obti-
nha os seus melhores valores de share. A 
aposta inicial da TVI começou, contudo, a 
esmorecer registando-se, a partir do ano 
2000,  uma  quebra  significativa  no   tempo  
de emissão infanto-juvenil. Na base desta 
quebra estão as mudanças que o projecto 
da estação sofreu naquele ano em função 
do seu processo de reestruturação provo-
cado pela mudança de propriedade para o 
grupo Media Capital.
Relativamente  à  SIC,  verifica-se  que  entre  
1996 e 1999 esta foi a estação generalis-

4 O espaço para as crianças no período da manhã re-
gressou às grelhas de programação da SIC após vários 
meses de ausência.

5 Inclui séries como “Digimon 4”, “Yu-Gi-Ho 2”, “Mirmo I”, 
“Dragon Booster”, “Pokemon 8”, “Witch 2”, “Bratz”, “Po-
wer Rangers SPD” e “Action Man A.T.O.M”.
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ta que ofereceu às crianças o maior nú-
mero de horas de programação. Porém, 
naquele último ano a estação pediu a 
alteração do seu projecto inicial em que 
se comprometia a dedicar o espaço de 
final  da   tarde   (17.30h/19.30h)  ao  público  
infanto-juvenil. Por essa altura o operador 
tinha já, aliás, retirado desse horário essa 
programação.
Tendo sido então autorizada a alterar os 
horários da programação infantil, esta 
passa a ser exibida unicamente no pe-
ríodo da manhã (6.45h/9.45h) nos dias 
úteis,   mantendo   o   horário   de   fim-de-se-
mana. Em 2006 a programação desa-
pareceu também durante vários meses 
desse horário mantendo-se, apenas, ao 
fim-de-semana.  A  análise  das  grelhas  de  
programação publicadas no jornal ‘Públi-
co’   permitiu-nos   verificar   que   no   último  
trimestre do passado ano a SIC retomou 
a emissão desta programação no período 
da manhã6, agarrando ao bloco de séries 
de animação a novela ‘Floribella’. Esta 
opção,  bem  como  toda  a  filosofia  de  pro-
gramação da SIC, leva-nos a depreender 
que a estação faz depender a construção 
da grelha dos êxitos do momento e do nú-
mero de telespectadores que consegue 
atrair.
Distanciada desta disputa tem estado a 
televisão de serviço público que a partir 
de 2004, com a reformulação do segundo 
canal, inaugurou uma nova fase ao nível 
da programação para a infância, elevando 
novamente a ‘bandeira da qualidade’ nes-
ta área de programação. A partir daquele 
ano a oferta para as crianças tem-se man-
tido regular e estável. Durante a semana 
esta programação é emitida na 2: em dois 
blocos horários, um no período da manhã 
com a duração de, aproximadamente, 7 
horas  (7.30h/14h),  outro  no  período  de  fim  
de tarde com a duração de 1 hora num 
espaço   designado   ‘Zig   Zag’.   Ao   fim   de  
semana esta programação é transferida 
para a RTP1, sendo exibidos os blocos 
‘Brincar a Brincar’ e ‘Brinca Comigo’ entre 
as 7.00h e as 9.30h da manhã.
Como seria esperado de uma estação 
pública, a programação emitida nos últi-
mos dois anos apresenta-se como uma 
alternativa interessante para as crianças, 

6 À semelhança do que foi estipulado para a TVI pela 
Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) 
no processo de renovação das licenças para o exercí-
cio da actividade de televisão, ocorrido em 2006, a SIC 
ficou  obrigada  a  emitir  diariamente  programas  dirigidos  
ao público infantil/juvenil no período da manhã ou da tar-
de. Não foram expressas quaisquer outras orientações.

como já havia acontecido no passado, em 
finais  dos  anos  80  e  princípios  dos  90,  an-
tes da entrada dos operadores privados. 
Em 2006 a RTP apostou nas várias faixas 
etárias que constituem o público infantil 
e juvenil, com um investimento evidente 
na idade pré-escolar e ainda com poucos 
recursos para a faixa adolescente, embo-
ra com sinais de atenção também a esse 
grupo. A oferta tem-se caracterizado por 
uma diversidade de conteúdos, géneros, 
formatos, estilos e origem dos progra-
mas.
As grelhas abaixo indicadas apresentam 
as manchas da programação para a infân-
cia emitida pelos canais generalistas no 
último trimestre de 2006. Os dias seleccio-
nados  –  um  dia  útil  e  um  de  fim-de-sema-
na – representam dias típicos de emissão, 
o  que   significa  que   ilustram  o  panorama  
da oferta para os mais novos no período 
considerado.

Grelha Tipo de Programação Infanto-
juvenil 
Ultimo trimestre de 2006 – dias úteis

Hora RTP1 RTP2 SIC TVI

7.00h
SIC KIDS7.30h

ZIG 
ZAG

8.00h
8.30h

FLORI-
BELLA

9.00h
9.30h

10.00h
10.30h
11.00h
11.30h
12.00h
12.30h
13.00h
13.30h
14.00h
14.30h
15.00h
15.30h
16.00h
16.30h
17.00h CLUBE 

MORAN-
GOS

17.30h

FLORI-
BELLA

18.00h

18.30h
MCA

(Morangos 
com 

Açucar)

19.00h
19.30h

ZIG 
ZAG

20.00h
20.30h
21.00h TCHARAN

21.30h FLORI-
BELLA

MCA
(apenas 
Outubro)22.00h

22.30h
23.00h

Grelha Tipo de Programação Infanto-
juvenil 
Ultimo  trimestre  de  2006  –  fins-de-semana

Hora RTP1 RTP2 SIC TVI

7.00h BRINCAR 
A 

BRINCAR SIC 
KIDS BATA-

TOON

7.30h
8.00h

BRINCA 
COMIGO

8.30h
9.00h

DISNEY 
KIDS

MCA
9.30h

10.00h O 
BANDO 
DOS 4

10.30h
11.00h UMA 

AVEN-
TURA

11.30h
12.00h
12.30h
13.00h
13.30h
14.00h
14.30h
15.00h
15.30h
16.00h
16.30h
17.00h
17.30h
18.00h
18.30h
19.00h
19.30h
20.00h
20.30h
21.00h
21.30h FLORI-

BELLA

MCA
(emissão 
incerta)22.00h

22.30h
23.00h

Como se pode observar, os programas 
‘Morangos com Açúcar’ e ‘Floribella’ domi-
nam e predominam nas grelhas, assumin-
do-se praticamente como o macrodiscur-
so das televisões privadas. Aquelas séries 
atravessam verticalmente as grelhas e, 
para além dos horários próprios de emis-
são, contaminam toda a programação. 
Muito   embora   esta   situação   se   verifique  
em ambos os canais privados, ela é mais 
acentuada na SIC que passou a conceber 
a sua programação quase exclusivamen-
te  a  partir  desse  programa.  Por  influência  
dos mais novos, ‘Floribella’ acaba por ser 
um produto que conquista um público eta-
riamente transversal, o que muito agrada 
à estação que se sente à vontade para o 
explorar em vários horários e em diferen-
tes dimensões e contextos7.

7 Veja-se, por exemplo, o que aconteceu na noite de 
passagem de ano (2006/2007). O programa que a SIC 
exibiu nessa noite centrou-se todo ele na ‘Floribella’. O 
excerto retirado do ‘Blog da Floribella’ ilustra bem o tipo 
de oferta dessa noite: “Para todos os grandes fans da 
Floribella a passagem de ano é na SIC e em directo! Um 
episódio inédito, um marco na história. Na SIC é assim, 
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Estes programas foram amplamente ex-
plorados pelas estações, dentro e fora 
dos ecrãs, com tendência para continuar. 
Para além do número já elevado de horas 
de emissão (4 horas diárias de ‘Floribella’ 
e 3h de ‘Morangos’) aquelas novelas de-
ram ainda origem a novos programas8 e 
foram o mote para outros, para além da 
sua frequente incursão nos programas de 
informação diária. Este cenário é revela-
dor de uma programação monotemática 
baseada   na   ficção,   principalmente   em  
telenovelas.
As discussões públicas à volta da oferta 
para os mais novos, ecoadas pelos pró-
prios media, andaram também elas muito 
em redor destas novelas fazendo parecer 
que toda a oferta para aquele público se 
resume àqueles dois programas. Pou-
co se discutiu e pouco se noticiou sobre 
outros programas para as crianças, pare-
cendo estar temporariamente suspensa 
a discussão ligada à qualidade, ou à fal-
ta dela, nos espaços televisivos para os 
mais novos.
Parece-nos pois importante atender a 
esses espaços e observá-los para saber 
como estão a ser preenchidos, que al-
ternativas oferecem às crianças e para 
avaliar a sua qualidade. Fazendo esse 
exercício de observação em relação às 
grelhas de 2006, registámos programas 
que passaram despercebidos da maior 
parte dos telespectadores, pequenos e 
adultos, e dos próprios media, e que são 
considerados de qualidade à luz dos crité-
rios  internacionalmente  identificados  para  
caracterizar um bom programa. É o caso, 
por exemplo, da série ‘Pocoyo’, emitida na 
2: no espaço ‘Zig Zag’ da manhã e da noi-
te, que conquistou o prémio BAFTA (Bri-
tish Academy of Film and TV Arts)9 pela 
melhor série de animação pré-escolar; do 
magazine semanal ‘Kulto’10, destinado aos 

tudo em grande! Muitas pessoas conhecidas irão passar 
a noite de ano novo na mansão dos irmãos Fritzenwal-
den. A Banda Floribella vai actuar em Freiria e vai ser 
um sucesso. Entra em2007 com o pé direito. Absolu-
tamente a não perder Domingo na SIC. Vai ser grande 
festa!”  (In  http://blogfloribella.weblog.com.pt).

8 São exemplos o talk show ‘Clube Morangos’ e ‘Tcha-
ran’, um programa sobre os bastidores de ‘Floribella’ 
apresentado em horário nobre durante dois meses, ime-
diatamente antes do episódio da noite.

9 Os prémios da Academia Britânica de Artes e TV são, 
a par dos Óscares e dos Globos de Ouro, um dos galar-
dões mais importantes da indústria audiovisual.

10 Trata-se da versão televisiva do suplemento com o 
mesmo nome que é editado com o jornal Público. O 
programa, produzido pelas Produções Fictícias e pela 
Farol de Ideias, tem a mesma estrutura do suplemento: 
‘dicas’ sobre como ‘sobreviver’ na escola e no grupo de 
amigos, ideias sobre actividades, rubricas de música, li-
vros, DVD, cinema, jogos de computador e temas como 

jovens entre os 8 e os 12 anos, das séries 
‘Noddy’, ‘Ruca’, ‘O Mundo de Henrique’, 
‘As Pistas da Blue’, entre outros que com-
binam o lúdico com o educativo.
No âmbito da programação para crianças 
não se pode descurar a oferta da televi-
são por cabo que dispõe de diversos ca-
nais para o público infantil e juvenil. Mui-
tas crianças encontram aí uma alternativa 
à programação dos canais generalistas. A 
provar essa alternativa estão os dados de 
audiência que mostram o canal ‘Panda’, 
emitido em sinal aberto e em português, 
como o segundo canal mais visto da TV 
Cabo em 2006. Para além deste canal, 
o ‘Disney Channel’, o ‘Nickelodeon’ e o 
‘Cartoon Network’ são também canais di-
rigidos aos públicos mais jovem. Os dois 
primeiros emitem em português 24 horas 
por dia, sendo o primeiro oferecido no 
serviço Premium e o segundo exclusivo 
do pacote ‘Funtastic Life’ da TV Cabo. O 
terceiro transmite em inglês das 5.00h às 
20.00h, sendo a sua frequência utilizada, 
no período da noite, para a missão do 
TCM.

Em Síntese

Ao terminar gostaríamos de sublinhar a al-
ternativa que a programação da televisão 
pública representa actualmente para o 
público infantil no panorama geral da ofer-
ta dos canais generalistas portugueses, 
embora as quotas de audiência mostrem 
o publico infantil relativamente arredado 
desta programação. A programação para 
a infância emitida durante a semana no 
canal 2 apresentou, em 2006, valores de 
share abaixo dos 10% e a da RTP 1 osci-
lou entre os 13, 1% e os 15,1% (dados da 
Mediamonitor/Marktest Audimetria).
No que diz respeito às estações privadas, 
as telenovelas infanto-juvenis são a sua 
principal aposta no ano em análise, inves-
tindo-se muito pouco noutro tipo de géne-
ros, formatos e conteúdos. A avaliar pelos 
índices de audiência11, pela forte adesão a 
diferentes iniciativas que saem dos ecrãs 

cidadania e ciências.

11 No último ano ‘Morangos com Açúcar’ apresentou 
quotas de audiência entre 30,9% e 39,5% e ‘Floribella’ entre 
27,4% e 31,8. O share de qualquer uma destas telenovelas 
ultrapassa largamente (mais do que duplica, na maior parte 
dos casos) o share de programação juvenil de qualquer um 
dos canais, públicos ou privados. A programação infantil da 
TVI alcançou valores de share entre 11,5% e 14,2% e a da 
SIC entre 14, 6% e 22,7% (estes valores não contemplam 
os índices de audiência daquelas novelas juvenis) (dados 
da Mediamonitor/Marktest Audimetria).

para os palcos e pelas vozes das crian-
ças, percebe-se que elas próprias andam 
distanciadas de outro tipo de oferta tele-
visiva. A incursão que os ‘Morangos’ e a 
‘Floribella’   fizeram   nas   suas   vidas   quoti-
dianas  é  tão  forte  e  significativa  que  aca-
bam por dominar as suas conversas, as 
suas brincadeiras, as suas músicas, as 
suas colecções, as suas leituras, o seu 
vestuário, etc. 
Esta situação foi, em algumas ocasiões, 
reforçada no seio das próprias instituições 
educativas que levarem para dentro das 
suas portas os produtos comercializados 
a partir das marcas criadas por aqueles 
programas, aproveitando-os de uma forma 
acrítica e perdendo assim uma excelente 
oportunidade para promover a educação 
para os media. Deste modo, em vez pre-
pararem as crianças para um consumo 
e um uso crítico daqueles programas, 
acabaram por oferecer às crianças mais 
horas de contacto com o mesmo tipo de 
produtos e por aguçar a sua curiosidade 
e interesse.
Naturalmente que é importante que a te-
levisão franqueie as portas da escola em 
vez  de  ficar  do   lado  de   lá  dos  seus  mu-
ros. Contudo, é importante que entre com 
objectivos  claros  definidos  no  sentido  de  
proporcionar às crianças oportunidades 
(que nem sempre encontram em casa) de 
reflectirem  criticamente  sobre  o  programa  
e sobre os usos que fazem do mesmo, 
sobre  a  importância  e  os  significados  nas  
suas vidas quotidianas. Um trabalho a 
este nível poderá contribuir para a forma-
ção de telespectadores mais informados 
e exigentes, preparados para lidar com 
o mundo construído dos media, capazes 
de  exigir  uma  programação  diversificada,  
pautada por critérios de qualidade e que 
não esteja condicionada, de forma domi-
nante, por factores ligados ao mercado e 
à concorrência.
A investigação tem aqui um papel relevan-
te de cruzamento do campo da programa-
ção e do da recepção pois, para além de 
ambas  se   influenciarem  e  condicionarem  
mutuamente, a análise de uma permite 
compreender melhor a outra. As tendên-
cias da programação não se podem des-
ligar das forças motrizes que as criam e 
geram, nomeadamente, a propriedade 
das estações televisivas, as suas políticas 
comunicativas, os canais da concorrência, 
o custo dos programas, o fenómeno publi-
citário, bem como os gostos e caracterís-
ticas  sócio-demográficas  da  audiência.  A  
grelha exprime a identidade de um canal 
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e constitui um recurso importante para 
conhecer a relação que uma sociedade 
mantém com o pequeno ecrã. Como su-
gere Cortés (2001), a leitura e análise das 
grelhas permitem encontrar sinais dos 
tempos em que foram elaboradas. 
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Foi o ano da renovação das licenças de 
televisão dos canais privados, mas não 
houve qualquer debate em torno da evo-
lução da oferta televisiva da SIC e da 
TVI. Foi o ano do Campeonato Mundial 
de Futebol cujos direitos de transmissão 
televisiva dos jogos pertenceram, em Por-
tugal, à Sport TV (na totalidade) e à SIC 
(14 jogos), mas quem liderou as audiên-
cias foi a TVI1. Foi o ano em que o grupo 
espanhol Prisa deu mais um passo para 
controlar o capital da TVI2, mas não houve 
mudanças substanciais na grelha televisi-
va. Foi o ano em que os telespectadores 
deixaram de se interessar pelas “novelas 
da vida real”, mas os directores de progra-
mas substituíram esse amplo espaço por 
mais   do  mesmo:   ficção   nacional.   Houve  
novidades a merecer aplauso: a RTP ins-
tituiu o cargo de Provedor do Espectador, 
concedendo-lhe um programa semanal 
em horário nobre (A Voz do Cidadão); a 
TV Cabo abriu portas a mais um projec-
to televisivo, o Porto Canal, vocacionado 
para uma informação mais atenta ao norte 
do país, nomeadamente à zona metropo-
litana do Grande Porto; o serviço público 
de televisão consolidou uma oferta tele-
visiva distinta das estações generalistas 
privadas quer ao nível do entretenimento 

1 Em 2006, a TVI liderou as audiências, com uma mé-
dia de 30% de share, seguida pela SIC com 26.2% e 
pela RTP 1 com 24.5%. No horário nobre (das 20h00 
às 24h00), a TVI também liderou com um share de 
34.8%; a SIC obteve 26.7%, a RTP1 manteve a média 
de 22.3%.

2 A Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a Media 
Capital foi lançada em Outubro de 2006, ou seja, ao 11.º 
mês de um prazo de 27 meses, cuja contagem se iniciou 
em Novembro de 2005, mês em que a Prisa exerceu 
a preferência sobre a totalidade da sociedade Vertix e 
passou a controlar 33% da empresa que detém a TVI.

O ano da renovação administrativa das licenças da 
SIC e da TVI 

Felisbela Lopes, 
Universidade do Minho

(salientam-se, por exemplo, Dança Comi-
go e Diz que é uma espécie de magazi-
ne), quer ao nível da informação (a partir 
de Setembro, a RTP1 emite em horário 
nobre programas de géneros variados: 
grande-entrevista, reportagem, debate, 
comentário político ). No entanto, 2006 
caracterizou-se por muitos ruídos: a SIC 
e a TVI continuaram a ser, depois do noti-
ciário das 20h00, canais temáticos de en-
tretenimento, contrariando a deliberação 
1-L/2006, de 20 de Junho, da Entidade 
Reguladora da Comunicação Social que 
estipula   grelhas   diversificadas   para   am-
bas as estações; o canal generalista pú-
blico foi acusado de ceder a pressões do 
Governo que iriam no sentido de censurar 
a cobertura dos incêndios de Verão. 

A renovação administrativa 
das licenças de TV

O ano da oportunidade perdida para dis-
cutir no espaço público a televisão privada 
portuguesa: foi assim 2006. Apesar das li-
cenças de televisão terem sido atribuídas 
por um período de 15 anos, vigorando, 
portanto, até ao início de 2007, a SIC e 
a TVI solicitaram essa renovação à Alta 
Autoridade para a Comunicação Social 
(AACS) a 31 de Maio de 2005 (a SIC) e 
a 30 de Junho de 2005 (a TVI). Passado 
um ano, o silêncio à volta deste proces-

so continuava a pesar3. Ao longo desse 
tempo, os políticos envolveram-se em 
acumulativas suspeições e sucessivas 
audições parlamentares a respeito da fu-
tura titularidade da TVI. Pela nossa parte, 
estranhámos o mutismo à volta daquilo 
que deveria constituir o centro das discus-
sões: a evolução da oferta televisiva dos 
dois canais privados. Nestes anos, houve 
mudanças profundas. Inevitáveis? Até 
certo ponto, sim, mas a grelha televisiva 
dos canais privados desvirtuava comple-
tamente os projectos que o Governo es-
colhera como vencedores das respecti-
vas concessões no polémico Conselho 
de Ministros de 6 de Fevereiro de 1992 
que teve como porta-voz dessa decisão 
o ministro da Presidência, na altura Luís 
Marques Mendes. Nunca do poder político 
se escutou qualquer intervenção coeren-
te e aprofundada a este nível. Da AACS 
também se desconhecem estudos sobre 
a matéria. Todavia, o órgão regulador que 
a substituiu, a Entidade Reguladora para 
a Comunicação Social (ERC), que tomou 
posse a 17 de Fevereiro de 2006, não dei-
xou passar o processo de renovação das 
licenças de televisão sem a apresentação 
de   um   documento   que   fixasse   algumas  
linhas orientadoras para a SIC e para a 

3 No Verão de 2005, Governo e partidos da oposição 
envolveram-se numa polémica à volta da (futura) titulari-
dade da TVI, depois de o grupo que detém a respectiva 
propriedade, a Media Capital, ter assinado uma opção 
de venda de acções com a Prisa, um dos grupos econó-
micos mais poderosos em Espanha. Convém esclarecer 
dois pontos. Primeiro: a Lei da Televisão então em vigor 
não apresentava impedimentos à entrada de capital es-
trangeiro nas empresas privadas de televisão. Segundo: 
a lei que enquadra a actividade da AACS conferia-lhe 
poderes exclusivos para renovar ou fazer cessar as li-
cenças de televisão, não se prevendo nesse processo 
qualquer intervenção do Governo (Lopes, 2006).
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dos canais privados. Francisco Pinto Bal-
semão, presidente do Conselho de Admi-
nistração da SIC, assegura que a nova 
proposta de Lei de Televisão abre portas 
a “mecanismos comparáveis à censura a 
posteriori, além de tornar mais desleal a 
já desleal concorrência da RTP às televi-
sões  privadas” (“Correio da Manhã”, 13 de 
Dezembro de 2006). José Eduardo Moniz, 
director-geral da TVI, garante que esta 
iniciativa legislativa permite a “intromissão 
do Governo” na programação (“Público”, 
23 de Novembro de 2006). 

A suspeição de pressões 
políticas sobre a RTP

Ao longo dos anos, a RTP foi sempre co-
locada sob suspeita relativamente à sua 
(in) dependência face ao poder político, 
em grande parte porque nenhum Gover-
no ousou passar para outro órgão a no-
meação do Conselho de Administração 
daquela empresa. Em Agosto de 2006, 
o serviço público de televisão foi alvo de 
uma das mais energéticas acusações de 
governamentalização da informação. Com 
repercussões de vária ordem. Na génese 
dessas imputações, esteve uma proposta 
que, em Maio, partiu da RTP no sentido 
da auto-regulação das televisões na co-
bertura dos incêndios. Os canais privados 
rejeitaram a ideia. Em declarações ao “Di-
ário de Notícias” (19 de Maio de 2006), Al-
cides Vieira, responsável pela Informação 
da   SIC,   afirmava   que   “os incêndios não 
se combatem escondendo-os”, enquan-
to que o director-adjunto de Informação 
da TVI, Mário Moura, deixava a seguinte 
pergunta: “querem uma televisão cor-de-
rosa?”. Não contando com a subscrição 
dos canais concorrentes, o serviço públi-
co de TV elabora um pequeno documento 
que intitula “guidelines RTP para cobertu-
ra  de   incêndios  florestais”. Evitar a repe-
tição de imagens; procurar o maior rigor 
da informação transmitida; incutir ritmo à 
narrativa; promover apenas directos dos 
incêndios de maior gravidade; ser come-
dido nas entrevistas aos populares; noti-
ciar a extinção dos incêndios que foram 
alvo de notícia mais alargada são alguns 
dos vectores que merecem considera-
ções apresentadas de forma concisa. A 
20 de Agosto, na sua habitual coluna do 
“Público” Olho Vivo, Eduardo Cintra Tor-
res escreve um artigo intitulado “Como se 
faz censura em Portugal”. Nesse texto, o 

TVI. Na (extensa) deliberação 1-L/2006 
com a data de 20 de Junho (102 páginas), 
a ERC estabelece os fundamentos da sua 
decisão de renovar as licenças aos opera-
dores   privados,   afirmando   que,   “relativa-
mente   a   algumas   obrigações   assumidas  
pelos operadores televisivos – quer por 
decorrência directa da lei, quer porque a 
isso se comprometeram na apresentação 
da respectiva candidatura (em 1990) ou 
em   momento   posterior   –   se   verifica   um  
cumprimento pouco satisfatório”4. Os ca-
nais privados consideraram esta delibe-
ração abusiva (“Diário de Notícias, 8 de 
Agosto de 2006). 
Paralelamente ao documento que a ERC 
produziu aquando da renovação das licen-
ças dos canais privados, outro dos assun-
tos a levantar polémica foram as propos-
tas de reformulação da Lei da Televisão 
e de reestruturação da concessionária de 
serviço público de rádio e de TV, aprova-
das em Conselho de Ministros a 16 de 
Novembro de 2006. Esses anteprojectos 
prevêem a integração do canal 2: numa 
concessão única de serviço público5, no-
vas regras para a atribuição de licenças 
de televisão (no contexto da TV digital 
terrestre)  e  uma  fiscalização  mais  alarga-
da  das  obrigações  definidas  em  contrato  
pelos operadores. Como exemplo, a pro-
posta de lei – alvo de uma consulta pú-
blica até 15 de Dezembro – quer acabar 
com o fenómeno de contra-programação, 
proibindo a alteração das grelhas de pro-
gramas 48 horas antes da emissão dos 
conteúdos. Foi exactamente essa alínea 
que levantou mais contestação por parte 

4 Nesse documento, salientam-se alguns aspectos de 
incumprimento. Da parte da SIC: diminuição progressiva 
do número de jornais informativos: quatro em 1990; três 
em 1999; dois em 2005; desaparecimento de progra-
mas especializados no campo da reportagem nacional 
e internacional, da entrevista e do debate com autono-
mia relativamente aos blocos informativos das 13h00 e 
das 20h00, em claro incumprimento dos compromissos 
assumidos em 1999; eliminação do flash informativo 
diário, contemplado no projecto de 1999; emissões 
destinadas a públicos infantis remetidas para horários 
pouco adequados, de segunda a sexta e desaparecidos 
da grelha de programas em 2006; programação cultural 
com presença reduzida na grelha e emitida em horários 
de audiência diminuta. Da parte da TVI: emissões desti-
nadas  a  públicos  infantis  remetidas  para  o  fim-de-sema-
na (o compromisso assumido em 1999 envolvia progra-
mas infantis nas manhãs de segunda a domingo e nas 
tardes dos dias úteis); programação cultural esporádica 
e emitida em horários de audiência reduzida; ausência 
de programas especializados no campo da reportagem 
nacional e internacional, da entrevista e do debate, autó-
nomos em relação aos blocos informativos das 13h00 e 
das 20h00, em claro incumprimento dos compromissos 
assumidos em 1999; eliminação do flash informativo di-
ário contemplado no projecto de 1999.

5  Em  2003,  o  Governo  PSD  definiu  o  canal  A  2:  como  ca-
nal da sociedade civil e estipulou um prazo de oito anos 
para   alienar   definitivamente   a   sua   concessão.   Com   a  
nova proposta para a Lei de Televisão, o canal regressa 
às mãos do Estado.

crítico de televisão apresenta o Telejornal 
de 12 de Agosto como “exemplo do que 
tem sido em geral esta nova forma de 
censura na RTP”6. Garantindo dispor de 
“informações” que “indicam que o gabi-
nete   do   primeiro-ministro   deu   instruções  
directas à RTP para se fazer censura à 
cobertura dos incêndios”, Eduardo Cintra 
Torres conclui assim: 

“O governo está a recorrer a métodos ile-
gítimos para impedir a informação livre 
aos cidadãos de Portugal sobre os incên-
dios,  quer  no  terreno,  quer  nas  instruções  
que dá à RTP. E a Direcção de Informação 
da RTP está, na prática informativa, a ver-
gar-se por completo ao interesse político 
do governo do momento.” 

A Direcção de Informação da RTP reagiu 
em bloco a este artigo, recusando as acu-
sações. Não tardou muito para fontes do 
PSD, nomeadamente o deputado Agosti-
nho Branquinho, acusar novamente a RTP 
de ingerência política. Face a isto, a ERC 
abriu um processo de averiguações dos 
factos, apresentando, a 7 de Dezembro, 
juntamente com um Relatório da Cober-
tura Jornalística de Incêndios Florestais, 
a sua posição relativamente ao texto de 
Eduardo Cintra Torres e às declarações 
de Agostinho Branquinho. Em conferência 
de imprensa, o presidente da ERC decla-
rou o seguinte: “O Conselho Regulador 
não tem quaisquer indícios que sugiram 
quebra na obrigação de independência da 
RTP face ao poder político na cobertura 
da  época  de  incêndios  florestais” (“Diário 
de Notícias”, 8 de Dezembro de 2006). O 
caso transitou para 2007, na medida em 
que a Direcção de Informação da RTP, di-
zendo-se vítima de difamação, fez seguir 
esta polémica para os tribunais.  

6 Da análise comparativa dos noticiários das 20h00 dos 
canais generalistas, Eduardo Cintra Torres apresenta 
os seguintes dados: “Nesse dia, o Jornal da Noite (SIC) 
dedicou seis das suas 33 notícias exclusivamente aos 
incêndios mais graves do dia, o que correspondeu a 
27,7% da sua duração. Deu ainda outras quatro notí-
cias relacionadas com o tema (presumíveis incendiá-
rios, prevenção, Galiza, etc.). Este noticiário abriu com 
5 notícias seguidas sobre incêndios e voltou ao tema 
com dois grupos de notícias na sua segunda metade. 
O Jornal Nacional (TVI) também abriu com os incêndios 
mais graves, a que dedicou as suas sete primeiras notí-
cias, dum total de 38. Os incêndios ocuparam 21,8% do 
noticiário.  Ambos  os  canais  privados  fizeram  três  direc-
tos aos principais fogos. E o Telejornal (RTP)? Não fez 
nenhum directo. Remeteu os incêndios para a 18ª notí-
cia de 28, já depois do desporto. As três únicas notícias 
sobre incêndios activos (...) totalizaram 1m50.”
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generalistas, este programa contava com 
a concorrência na RTP 1 do Bom Dia Por-
tugal (no ar desde Fevereiro de 2002) e 
na TVI do Diário da Manhã (que estreou 
em Outubro de 2003). O primeiro mês de 
coabitação com os formatos concorrentes 
foi desencorajador. Segundo dados da 
Marktest, de 6 de Março a 6 de Abril, a 
SIC teve uma audiência média de 0,4% 
(10,3% de share), enquanto a RTP1 con-
seguiu 1,3% (36%) e a TVI registou 0,9% 
(20,5%) (“Diário de Notícias”, 11 de Abril 
de 2006). Consequência imediata: o co-
ordenador do Programa da Manhã, o jor-
nalista Luís Costa Ribas, abandonou as 
suas funções, sendo substituído pelo jor-
nalista Frederico Roque Pinho. O progra-
ma  sofreu  várias  interrupções  justificadas  
pelos períodos de férias e desapareceu 
da grelha de Outono. Tratou-se, decerto, 
de uma aposta fracassada da SIC.
Face ao vazio informativo que os canais 
generalistas privados apresentam em ho-
rário nobre depois do noticiário das 20h00, 
é relativamente fácil o serviço público de 
televisão adquirir alguma singularidade. 
Nos primeiros meses do ano, a RTP1 
não tem muitas novidades, exceptuando 
a substituição da jornalista Ana Sousa 
Dias pela editora de política da Antena 1 
Maria Flor Pedroso na moderação d’ As 
Escolhas de Marcelo. Antes do período 
de férias, salienta-se o reaparecimento de 
um género em que a RTP tinha já algu-
ma tradição: a grande-reportagem. A 9 de 
Maio, estreia, em horário nobre, Em Re-
portagem, com um trabalho intitulado “Ór-
fãos de Pátria”. Neste primeiro programa, 
da responsabilidade do jornalista António 
Mateus, o tema em destaque é o destino 
dos comandos africanos que combateram 
na Guiné durante a guerra colonial, inte-
grados no Exército Português. É, no en-
tanto, a partir de Setembro, que a RTP1 
consolida, em horário nocturno, uma linha 
de programação variada e apostada numa 
oferta televisiva que, às primeiras horas 
da noite, se reparte por programas infor-
mativos, formativos e de entretenimento.  
Numa conferência de imprensa promo-
vida a 7 de Setembro de 2006, um dos 
administradores da RTP, Luís Marques, 
anunciou que o prime-time da RTP mu-
daria a partir do dia 11 de Setembro. O 
Telejornal reduziria a sua duração para 
60 minutos e, diariamente, os telespecta-
dores passariam a dispor de uma oferta 
televisiva com variados géneros (in) for-
mativos. Esta anunciada linha horizontal 
diversificada   apenas   se   torna   possível  

Informação desvalorizada 
nos canais privados e com 
mais espaço na RTP1

Nos primeiros meses do ano, a maior no-
vidade no campo da informação foi a mu-
dança de imagem dos noticiários da SIC: 
novo  estúdio,  novo  grafismo,  novo  genéri-
co. Inaugurada a 6 de Outubro de 1992, a 
estação de Carnaxide abriu as suas emis-
sões com um noticiário cujo estúdio apre-
sentava uma janela de vidro aberta para a 
redacção. Pela primeira vez em Portugal, 
deixava-se ver a zona de retaguarda das 
notícias: o lugar onde elas são fabricadas. 
Essa janela permaneceu aberta até 20 de 
Fevereiro de 2006. Nesse dia, a primei-
ra estação privada portuguesa resolveu 
correr a cortina, aproveitando as pare-
des do estúdio, nomeadamente aquela 
que está atrás do pivot, como base de 
trabalho para uma tecnologia virtual que 
tanto poderá construir a imagem do pla-
neta Terra captada a partir do espaço e 
em   movimento,   como   uma   infografia   ou  
imagem do acontecimento que está a ser 
anunciado. Face à versatilidade do novo 
estúdio, prometia-se uma aposta forte nos 
comentários, na análise e na reportagem 
(“Diário de Notícias”, 17 de Fevereiro de 
2006).   Até   ao   final   do   ano,   pouco   mais  
se viu nos noticiários da SIC do que esta 
operação cosmética. 
À semelhança daquilo que havia feito 
(sem sucesso) em 20027, a SIC voltou a 
apostar, em Março de 2006, num progra-
ma de informação para as primeiras horas 
da manhã (7h00-10h00) que substituiu a 
programação infantil. O Programa da Ma-
nhã, apresentado pelo jornalista Pedro 
Mourinho e por Vanessa Oliveira (vinda 
da TVI, onde apresentava as notícias do 
reality show 1ª Companhia), mistura in-
formação com entretenimento. Trata-se 
de uma aposta do director de programas, 
Francisco Penim, a envolver também a 
direcção de informação cujo director Al-
cides Vieira fez a seguinte caracterização 
do formato: “Não é um telejornal de três 
horas, é um programa variado ( ). Será 
um programa útil, próximo dos portugue-
ses, que interaja com eles, que os ajude a 
despertar de forma simpática” (“Público”, 
4 de Março de 2006). Do lado dos canais 

7 A 21 de Janeiro de 2002, a SIC estreou Informação da 
Manhã. Este programa foi interrompido para férias e na 
grelha de Outono foi substituído por Iô-Iô, um programa 
destinado ao público infantil cuja apresentação foi entre-
gue à modelo Marisa Cruz.

traçar devido a um trabalho que já vinha 
sendo desenhado há algum tempo. Dos 
programas que permanecem em grelha, 
constam: Grande Entrevista (que estreou 
em Abril de 1998, com a moderação de 
Judite de Sousa), Prós e Contras (que 
surgiu em Outubro de 2002, apresentado 
por Fátima Campos Ferreira), As Escolhas 
de Marcelo (que apareceu em Fevereiro 
de 2005), Notas Soltas (inaugurado por 
António Vitorino em Maio de 2005) e Em 
Reportagem (aparece em Maio de 2006). 
A estes formatos, juntam-se, a partir de 15 
de Setembro, Cuidado com a Língua, um 
programa conduzido por Diogo Infante, 
que, nas palavras do apresentador, visa 
“estimular o culto da língua portuguesa” 
(“Diário de Notícias”, 8 de Setembro de 
2006) e, a partir de 16 de Setembro, A Voz 
do Cidadão8, da responsabilidade do Pro-
vedor do Telespectador da RTP, Prof. Pa-
quete de Oliveira. Com base numa análise 
feita às mensagens enviadas, cada emis-
são escolherá um tema para tratar, dando 
voz às queixas dos telespectadores e aos 
responsáveis visados por esses reparos. 
Em 2006, a SIC e a TVI nunca procura-
ram clonar qualquer formato de debate 
ou de grande-entrevista da RTP1, apesar 
de ambas as estações privadas terem um 
passado com várias experiências nesses 
géneros informativos, como constatámos 
ao longo da pesquisa feita no âmbito da 
nossa tese de doutoramento, que incidiu 
sobre a programação informativa não-di-
ária dos canais generalistas portugueses 
entre 1993 e 2003 (Lopes, 2005). No en-
tanto, ao longo do ano, a SIC nunca per-
deu de vista um género que vinha sendo 
esquecido nos outros canais generalistas: 
a grande-reportagem. No primeiro semes-
tre, o canal de Carnaxide optou por incluir 
este género de trabalho jornalístico no 
Jornal da Noite de Domingo e, a partir de 
Setembro, tornou-o autónomo do noticiá-
rio  de  fim-de-semana,  com  o  nome  Repor-
tagem SIC9. Talvez esta opção editorial te-
nha  sido  influenciada  pelo  ressurgimento,  

8 A Lei nº 2/2006, de 14 de Fevereiro, institui que o pro-
vedor, entre outras competências, deve: “assegurar a 
edição, nos principais serviços de programas, de um 
programa semanal sobre matérias da sua competência, 
com uma duração mínima de quinze minutos, a transmi-
tir em horário adequado”. 

9 A SIC estreou-se neste género de programas com 
Grande Reportagem em 1996. O primeiro programa, 
que foi para o ar a 16 de Maio de 1996, apresentou o 
trabalho “Os meninos de Angola”, assinado pela jor-
nalista Cândida Pinto que, posteriormente, foi alvo de 
vários prémios.
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bro falar-se-á dos soldados desmobiliza-
dos da guerra que, em Angola, lutam pela 
reintegração social; em Dezembro pro-
curar-se-á perceber qual a singularidade 
da Finlândia, um país que é muitas ve-
zes apontado como um exemplo a seguir 
por nós. Quando o tema foi a educação, 
criou-se um meta-acontecimento, amplia-
do por debate que se seguiu à exibição da 
reportagem e que se estendeu, nos dias 
seguintes, a vários organismos. A 30 de 
Maio, a jornalista Mafalda Gameiro apre-
sentou o trabalho “Quando a violência 
vai à escola    em  que,   com  o   recurso   a  
uma câmara oculta, mostrava agressões 
entre alunos e aos professores nas salas 
de aula. O Ministério da Educação teceu 
duras críticas a este procedimento jorna-
lístico que, no entanto, foi louvado pelo 
Conselho Deontológico dos Jornalistas 
numa nota emitida a 7 de Julho onde se 
argumentava que se estava perante um 
“documento oportuno sobre uma situação 
social perigosa que atinge numerosas es-
colas”. A 27 de Julho, a ERC, em resposta 
a uma queixa apresentada pela Direcção 
Regional de Educação de Lisboa contra 
a RTP, condenava a estação pública quer 
pelo uso da câmara oculta que conside-
rava “desadequado e abusivo, violando 
direitos fundamentais dos alunos capta-
dos por essas câmaras e induzindo (...) 
a comportamentos discriminatórios”, quer 
pelas “negociações” prévias para a sua 
utilização (Deliberação 6-Q/2006). Em 
Reportagem conseguiria ainda criar uma 
agenda mediática noutras alturas. Por 
exemplo, quando retratou a extrema-di-
reita em Portugal (5 de Junho)11. Parale-
lamente à capacidade para marcar, aqui 
e ali, a agenda noticiosa, este programa 
salientou-se por puxar as margens para o 
centro do espaço público mediático. Por 
exemplo, quando distinguiu o trabalho de 
um grupo de jovens que, independente-
mente das instituições e grupos de volun-
tariado, ajuda os sem-abrigo (18 de Outu-
bro) ou quando foi à procura de agentes 
da PSP com distúrbios psicológicos (8 de 
Novembro). 
Grande Reportagem estreou, na SIC, em 
1996 e, ao longo destes anos, passou por 

11 Na sequência desse trabalho jornalístico, em que um 
dirigente da Frente Nacional defendia a ideologia de ex-
trema-direita e o uso de armas (que exibiu para as câ-
maras de TV), a PSP procedeu, no dia seguinte, a uma 
busca domiciliária da qual resultaram a detenção desse 
homem e a apreensão de uma espingarda caçadeira, de 
um revólver e de outros materiais proibidos (“Jornal de 
Notícias”, 6 de Julho de 2006).

em Maio, do formato Em Reportagem10 na 
RTP1 ou, então, pela aposta que a esta-
ção pública proclamava estar a fazer no 
campo da informação. Confrontado com 
as razões que levaram à autonomização 
do género, o director de Informação da 
SIC, Alcides Vieira, responde assim: “es-
tamos   a   redefinir   o   conceito   dos   telejor-
nais  do  fim-de-semana,  uma  vez  que  os  
telespectadores estão mais disponíveis 
para ver outro tipo de informação. Vamos 
prolongar o espaço da informação ao 
domingo, por acharmos que é um dia de 
maior   disponibilidade   ao   fim-de-semana” 
(“Diário de Notícias”, 25 de Setembro de 
2006). À mesma hora, na RTP1, ia para o 
ar As Escolhas de Marcelo. 

O ressurgimento dos pro-
gramas de reportagem na 
RTP1 e na SIC

Apesar de irem para o ar em dias diferen-
tes, podemos estabelecer alguns para-
lelos entre Em Reportagem, da RTP1, e 
Reportagem SIC. Escolhemos a variável 
temática como linha orientadora nessa 
comparação. 
Coordenado pelo jornalista Cesário Bor-
ga, Em Reportagem apresenta-se como 
um programa de curta duração (15-25 
minutos) onde semanalmente cabe um 
trabalho que poderá ser caracterizado 
como uma média-reportagem. Segundo o 
director de Informação da RTP, Luís Mari-
nho, este formato “completará o arco da 
informação que se tem vindo a disponibi-
lizar. Depois da entrevista, do debate, do 
comentário, faltava a reportagem” (“Jornal 
de Notícias”, 8 de Maio de 2006). A partir 
de 9 de Maio de 2006, eis o regresso des-
te género jornalístico ao horário nobre da 
estação pública. Percorrendo a selecção 
temática, nota-se uma certa inclinação 
por temas internacionais que ultrapas-
sam a agenda noticiosa, criando-se assim 
uma noticiabilidade para lá dos assuntos 
do dia. No primeiro programa, aborda-se 
o destino dos comandos africanos que 
combateram na Guiné durante a guerra 
colonial; em Outubro destacar-se-á John 
Oliveira, porta-voz da Marinha dos EUA 
no Iraque e no Afeganistão; em Novem-

10 A RTP soma vários programas neste género jornalís-
tico. O último programa da estação pública formatado 
para emitir reportagens chamava-se Grande Repórter e 
terminou em 2003.

várias edições descontínuas no tempo. A 
última, enquanto programa autónomo, foi 
em 2003. Antes do ano terminar, a SIC 
apertou este formato no alinhamento do 
Jornal da Noite de domingo. Nem sempre 
a   edição   de   fim-de-semana   contou   com  
este género jornalístico, mas, nos primei-
ros meses de 2006, as reportagens mais 
alargadas foram parte integrante do noti-
ciário de domingo. A partir de Setembro, 
este género autonomizou-se num progra-
ma isolado e é partir daí que fazemos a 
sua análise temática. 
Com uma linha editorial substancialmen-
te diferente do programa concorrente da 
RTP1, Reportagem SIC valorizou sobretu-
do histórias de vida: de pessoas que vivem 
em quartos alugados em pensões (1 de 
Outubro); de mulheres e crianças vítimas 
de violência doméstica (12 de Novembro); 
dos alpinistas portugueses que se aven-
turaram numa excursão ao Shisha Pang-
ma, a montanha do Tibete que os Antigos 
veneravam como o “Trono dos Deuses” 
(26 de Novembro); de pessoas que lutam 
por ultrapassar graves contrariedades (3 
de Dezembro); de rostos anónimos que 
procuram comida no lixo (12 de Dezem-
bro). Assinale-se também a preferência 
por temas do campo da educação, neste 
caso acompanhando os ritmos lectivos. 
No início do ano, destacaram-se as se-
guintes realidades: a escola primária (8 
de Outubro); os estudantes universitários 
que foram para a República Checa para 
aí ingressarem num curso de medicina (29 
de Outubro); e, antes das aulas começa-
rem no Ensino Superior, aqueles que, com 
uma licenciatura, um mestrado ou um dou-
toramento, não arranjam emprego (24 de 
Setembro). É essa possibilidade de explo-
rar inesperados ângulos de campos ultra-
mediatizados que confere um lugar ímpar 
a estas reportagens mais alargadas. 
Embora nem sempre a SIC tenha valoriza-
do este formato vocacionado para a média 
e longa reportagem, sublinhe-se que este 
género de trabalhos tem sido alvo de su-
cessivos prémios de jornalismo. 
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Tão tributário do acontecimento pendu-
rado no tempo presente, o jornalismo 
esquece, com bastante frequência, o pas-
sado. Alguns dos trabalhos jornalísticos 
inseridos nos programas de reportagem 
procuraram   recuperar   esse   fio   temporal,  
embora o ângulo privilegiado fosse o da 
actualidade. Em Novembro, a SIC criou 
um formato que, de certa forma, poderia 
constituir-se como um espaço de memória 
perante  o  esquecimento  que  o  veloz  fluxo  
noticioso motiva. A ideia de recuperar e 
actualizar reportagens antigas cujo rasto 
se perdeu era excelente, mas ao circuns-
crever o formato a uma rubrica do Jornal 
da Noite de sábado dava-se um sinal de 
desvalorização daquele que poderia ser 
um excelente projecto jornalístico. Essa 
“espécie de ajuste de contas” (“Diário de 
Notícias”, 14 de Novembro de 2006) que 
a coordenadora deste espaço, a jornalista 
Sofia  Pinto  Coelho,  prometia  fazer  viu-se,  
logo à partida, perante um constrangimen-
to: ajustar o ritmo dos trabalhos ao forma-
to de um noticiário. A SIC, mais uma vez, 
optou por reforçar a informação sem pra-
ticamente mexer na grelha, compelindo 
a entrada de novos géneros/rubricas nos 
noticiários das 20h00 que se convertem 
assim numa espécie de albergue espa-
nhol que desvirtua o conceito de telejornal 
enquanto género televisivo. No entanto, 
regista-se o esforço de tornar distinto ao 
fim-de-semana   o   espaço   de   informação  
diária da SIC. 

Ágoras abertas a uma elite
 
Considerando-se que os programas de 
informação televisiva, nomeadamente 
os formatos de conversação televisiva, 
ajudam a desenhar o espaço público 
contemporâneo, os temas que essas 
emissões tratam assumem particular im-
portância. Ao inscreverem determinados 
assuntos para discussão, os jornalistas 
situam essas trocas verbais num quadro 
particular de acção, criando ágoras medi-

áticas (teoricamente) abertas ao debate 
de múltiplas questões com um conjunto 
diversificado  de   interlocutores.  Em  2006,  
os debates e as grandes-entrevistas ape-
nas encontraram espaço no canal genera-
lista de serviço público12 (excluímos desta 
análise os canais temáticos). Percorrendo 
os assuntos que constituíram o mote para 
essas emissões, notou-se uma tendência 
para discutir determinados tópicos. Foi as-
sim entre 1993 e 2005 (Lopes, 2005). Foi 
também assim em 2006. 
Sendo o único programa de debate nos 
canais generalistas, Prós e Contras foi o 
forum das grandes questões nacionais, 
principalmente daquelas que integravam 
a agenda governativa. As primeiras emis-
sões de 2006 desviaram-se um pouco 
desta rota e, com isso, fomentaram dis-
cussões mais alargadas13. No entanto, foi 
a política do Governo que ocupou maior 
número de emissões14. Um dos tópicos 
valorizados foi o do “trabalho/reforma” 
que reuniu emissões onde se discutiram 
temas como a difícil situação na Seguran-
ça Social (30 de Outubro), o desemprego 
(20 de Fevereiro) e o futuro das nossas 
reformas (1 de Maio e 2 de Outubro). Do 
amplo  anfiteatro  da  Casa  do  Artista,  onde  
Prós e Contras instalou o seu palco de 
debate, não se esperam discussões so-

12 Na noite de 16 de Novembro, a SIC generalista emitiu 
uma grande-entrevista com o Presidente da República, 
Cavaco Silva. Como não tinha na grelha nenhum pro-
grama para esse género, transferiu da SIC Notícias o 
formato Outras Conversas, da jornalista Maria João 
Avillez, colocando aí o entrevistado. À mesma hora, Ju-
dite de Sousa conduzia, na RTP1 mais uma emissão 
de Grande Entrevista, com o convidado Pedro Santana 
Lopes, ex-primeiro-ministro que lançara havia três dias 
um livro sobre o agitado período da sua governação. No 
embate de audiências, ganhou a RTP1.

13 A 2 de Janeiro, procurou-se fazer “o retrato sociológico 
dos portugueses”; a 16 de Janeiro, analisou-se “a alma 
da Nação”; a 23 de Janeiro, perspectivou-se “o país em 
mudança”; a 5 de Maio, destacaram-se “os novos colo-
nizadores”, ou seja, as imigrações que se espalhavam 
pelo país.

14 Com o ministro das Finanças, falou-se, a 9 de Janei-
ro, do “fim   das   ilusões”;; um ano depois das eleições 
legislativas em que o PS alcançou maioria absoluta, 
perguntou-se, a 13 de Março, “para onde vai o país”; 
novamente com o ministro das Finanças debateu-se, a 
3 de Abril, “a reforma do Estado”; face a um novo quadro 
legislativo, evidenciou-se, a 16 de Outubro, a futura Lei 
das Finanças Locais; de novo com o Ministro das Finan-
ças fez-se, a 6 de Novembro, “a prova dos nove”.

bre micro-realidades. O caso particular 
está naturalmente presente nos vários 
depoimentos que a moderadora, num 
exercício de difícil gestão da palavra dos 
convidados, vai solicitando àqueles que 
se  sentam  na  primeira  fila  da  sala.  Toda-
via, é para os macro-temas que se orienta 
este programa, que privilegia ângulos de 
conversa centrados na actuação política 
face a determinados campos sociais. Su-
blinhe-se a atenção dada aos media, um 
tópico  que  a  televisão  tem  dificuldade  em  
integrar em programas de debate. A 6 de 
Março, a jornalista Fátima Campos Fer-
reira interrogou o presidente da Entidade 
Reguladora da Comunicação Social sobre 
as linhas de acção daquele novo órgão; 
e a 22 de Maio procurou discutir, com 
jornalistas, políticos e responsáveis por 
agências de comunicação, “quem manda 
no jornalismo”. 
No que diz respeito aos convidados, Prós 
e Contras e Grande Entrevista destaca-
ram as elites, nomeadamente as políticas, 
as mais bem treinadas na arte de colocar 
o poder em cena, as mais capazes para 
representar uma dramaturgia democrá-
tica, as mais habituadas a conciliar um 
discurso persuasivo com as exigências 
mediáticas. A Grande Entrevista convidou 
prioritariamente quem ocupava cargos 
de relevo em instituições com uma certa 
centralidade política (Governo, Parlamen-
to e direcções de partidos com assento 
parlamentar), funcionando as emissões 
como momentos de legitimação do poder 
instituído. Assinalem-se excepções como 
as  de  Ana  Maria  Caetano,  a  filha  de  Mar-
celo Caetano, convidada pela passagem 
do centenário de nascimento do pai (17 
de Agosto); do escritor António Lobo Antu-
nes, entrevistado no dia em que lançou o 
livro Ontem não te vi em Babilónia (26 de 
Outubro); de Rui Veloso, a comemorar os 
25 anos de carreira (23 de Novembro); ou 
de Fernando Póvoas, especialista em me-
dicina estética, que conversa com Judite 
de Sousa pouco tempo após a morte de 
uma modelo brasileira devido à anorexia 
(30 de Novembro). Prós e Contras, para 

Quadro nº 1: Temas dos programas Em Reportagem e Reportagem SIC em 2006
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além dos políticos, deu prioridade a mais 
três grupos: aos académicos (oriundos 
dos   mais   variados   campos   científicos),  
aos economistas/empresários (perten-
centes aos sectores mais bem sucedidos) 
e aos representantes de associações e 
sindicatos (a classe trabalhadora não tem 
grande espaço na medida em que se pri-
vilegiaram aqui representantes de grupos 
de elite ou de actividades desportivas). 
Poder-se-á apontar a natureza elitista dos 
palcos de Prós e Contras, censurar-lhe a 
selecção de convidados centrada naque-
les que habitam os corredores do poder 
(político, económico e académico) insta-
lado em Lisboa; criticar o esquecimento 
das vozes no feminino ou daqueles que 
não falam em nome de uma instituição 
ou   profissão,   mas   que   deveriam   ter   di-
reito a uma opinião. Todavia, dever-se-á 
igualmente sublinhar que Fátima Campos 
Ferreira conseguiu várias vezes painéis 
de convidados pouco comuns em debates 
televisivos. Por exemplo, a 11 de Setem-
bro, colocou frente-a-frente Mário Soares 
e Pacheco Pereira para pensar o mundo 
cinco anos após o 11 de Setembro; a 18 
de Setembro, colocou a ministra da Edu-

detém o poder político vê nos programas 
informativos o seu principal palco de ex-
posição e, consequentemente, de renta-
bilização de popularidade, quem conduz 
tais formatos encontra nesse grupo aquilo 
a que Pierre Bourdieu chama “poder sim-
bólico”, que atrai alguma audiência e a 
garantia de que as respostas nunca serão 
monossilábicas, mas dadas num registo 
algo empolgado no qual se misturam ra-
zão e emoção. Estamos aqui ao nível de 
um “saber-opinião” cuja verdade não é ex-
terior ao sujeito empírico, mas intrínseca a 
quem fala e representativa de um sujeito 
colectivo, o que acentua (mais) uma se-
lecção personalizada orientada por cri-
térios de notoriedade. Num livro em que 
fala das entrevistas que conduz na RTP1, 
a jornalista Judite de Sousa interroga-se 
se “os políticos estão reféns dos media” 
para  afirmar  o  seguinte:  “A observação e 
a experiência dizem-me que sim. A neces-
sidade que os políticos têm de aparecer 
na TV alterou a natureza do capital neces-
sário para terem êxito na política” (2002: 
16). De facto, a teatralidade intrínseca à 
acção política e presente em qualquer 
diálogo acentua-se à medida que os me-

cação frente a uma plateia de professo-
res; a 25 de Setembro, trouxe até à Casa 
do Artista o antigo primeiro-ministro espa-
nhol José Maria Aznar para discutir com 
empresários e pensadores portugueses 
as relações ibéricas.
Somados os convidados de ambos os 
programas, evidencia-se a visibilidade da 
classe política. O interesse de quem pro-
move e participa nas emissões é mútuo. 
Se numa sociedade democrática quem 

dia, nomeadamente a televisão, ocupam 
o centro da vida política. Se quem fala na 
TV são as elites, elas perpetuam-se no 
poder de acordo com a capacidade de 
circulação no espaço público televisivo. 
“Quem não aparece nos media não existe 
para a realidade política e quem apare-
ce esporadicamente e com uma imagem 
disfuncional será um elemento marginal”, 
escreve Sanchez Noriega (1997: 244), 
que reconhece igualmente que “hoje seria 

improvável que alguns líderes de épocas 
pré-mediáticas tivessem existido” (1997: 
254)15. 
Concisão naquilo que se diz e expressi-
vidade na forma como se diz são actu-
almente traços exigidos ao discurso de 
qualquer convidado a participar numa 
entrevista/debate televisivos, porque tam-
bém   interessa  fixar  os   telespectadores  à  
emissão. A isto junta-se o capital de no-
toriedade que cada um apresenta como 
condição mínima de acesso aos plateaux 
televisivos. Nesta conjuntura, o grupo dos 
seleccionáveis não será muito extenso. 
Todavia, julgamos possível promover 
mais diversidade entre os convidados a 
quem se entrega esse selectivo bilhete 
de entrada para os plateaux televisivos. 
Convinha também promover um maior 
equilíbrio ao nível do género. Num dos 
seus livros, Victoria Camps (1998) anun-
ciava que o século XXI será das mulhe-
res. Em 2006, Grande Entrevista apenas 
teve uma mulher; Prós e Contras somou 
pouco mais de uma dezena de mulheres 
num palco onde semanalmente cabiam, 
pelo menos, quatro convidados. Esse 
glass ceiling (tecto de vidro) que bloqueia 

o acesso das mulheres a lugares de topo 
está na estrutura social, mas a TV tende, 
por vezes, a exacerbar essa conjuntura.

15 Numa investigação que fez sobre os debates polí-
ticos promovidos na RTP, Nilza Moutinho (2002: 105-
6) lembra o debate que ocorreu, a 6 de Novembro de 
1975, entre Álvaro Cunhal e Mário Soares. No programa 
Responder ao País, os dois líderes debateram durante 
cerca de três horas e meia, havendo apenas um inter-
valo. Cunhal falou 1h38m e Soares 1h40m. Nos anos 
90, nenhum programa televisivo se atreveria a repetir o 
formato dessa emissão.

Quadro nº 2: Temáticas do programa Prós e Contras (RTP1) em 2006

Política Questões
Internac.

Macro
Econom.

Educa-
ção Saúde Justiça Religião

Crença
Cultu-

ra Media Assuntos
Profissionais

Trabalho
Reforma

Retratos 
do país Desporto

6 2 3 2 3 1 1 1 2 1 4 4 2

Quadro  nº  3:  Perfil  dos  convidados  dos  programas  de  informação  semanal  da  RTP  1  em  2006

Programas Políti-
cos

Car-
gos

Profs
Investig.

Juris-
tas

Jornalist
Analista

Econom
Empres.

Médicos
Psicólog Engenh. Milita-

res Profs Reli-
gioso

Indust.
Cultur.

Sind.
Assoc

Person.
Intern.

Prós e
Contras 27 8 33 6 6 16 4 4 2 2 7 6 19 1

Grande
Entrevista 13 1 1 1 1 1 2 1
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Notas Finais

Serão  muitos  os  desafios  que  se  colocam  
à TV em 2007: TV digital, concretização 
da nova Lei da Televisão e da nova Lei 
de Reestruturação do serviço público de 
rádio e televisão, redescoberta de novos 
formatos de entretenimento, aposta em 
novas caras para apresentar programas 
âncora  No entanto, pela nossa parte, 
atenderemos, de forma particular, a deter-
minados aspectos:
• Às comemorações do meio centenário 

da RTP. O que será feito para assina-
lar os 50 anos da TV em Portugal? Que 
memória   permanece?  Que   desafios   se  
abrem?

• Ao cumprimento da Lei de TV no que diz 
respeito aos canais generalistas. Pode-
rá um canal privado, mas de concessão 
pública, ter um horário nobre preenchido 
apenas por telenovelas? Poderá um no-
ticiário albergar todos os outros géneros 
jornalísticos  para  justificar  o  que  não  se  
faz na franja horária nocturna?

• À aposta na Internet. As estações de te-
levisão tardam a chegar ao on-line. De 
quanto tempo precisam ainda para per-
ceber que a TV pode estar num ecrã de 
computador? De quanto tempo precisam 
para perceber que os telespectadores 
não se contentam com comunicações 
unidireccionais?

• À consolidação dos canais por cabo. A 
SIC Notícias (em Lisboa) e a RTPN (no 
Porto) são projectos válidos que neces-
sitam de meios (humanos e técnicos) 
para se desenvolverem. A SIC Notícias 
não pode viver com as migalhas da SIC 
generalista e a RTPN encontra grande 
parte da sua idiossincrasia por estar 
situada fora de Lisboa. Estes e outros 
projectos análogos necessitam de se 
constituírem como verdadeiras apostas 
por parte dos grupos onde se integram. 

• À diversidade de temas e de convidados 
na informação. A política e os políticos 
não reúnem todo o interesse público 
daquilo que se noticia e/ou discute. A 
sociedade estrutura-se por outros cam-
pos e lugares que merecem um olhar 
jornalístico. 
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Legislação 
Lei nº2/2003, de 22 de Agosto.
Lei nº 2/2006, de 14 de Fevereiro.
Anteprojecto de Proposta de Lei da Te-
levisão .
Proposta de Lei sobre a Reestruturação 
da Concessionária do Serviço Público de 
Rádio e de Televisão.

Deliberações da Entidade 
Reguladora da Comunica-
ção Social
1-L/2006, 20 de Junho.
6-Q/2006, 27 de Julho.
1-I/2006, 6 de Dezembro.

Jornais
“Diário de Notícias”, 17 de Fevereiro de 
2006.
“Público”, 4 de Março de 2006.
“Diário de Notícias”, 11 de Abril de 2006.
“Jornal de Notícias”, 8 de Maio de 2006.

“Diário de Notícias”, 19 de Maio de 2006.
“Jornal de Notícias”, 6 de Julho de 2006.
 “Diário de Notícias, 8 de Agosto de 2006.
“Público”, 20 de Agosto de 2006.
“Diário de Notícias”, 8 de Setembro de 
2006.
“Diário de Notícias”, 25 de Setembro de 
2006.
“Diário de Notícias”, 14 de Novembro de 
2006.
 “Público”, 23 de Novembro de 2006.
“Diário de Notícias”, 8 de Dezembro de 
2006.
“Correio da Manhã”, 13 de Dezembro de 
2006.

Cronologias 
13 de Janeiro: estreia, na RTP1, Bocage, 
série  de  ficção  histórica  de  oito  episódios  
que assinala as comemorações do bicen-
tenário da morte do poeta.
16 de Janeiro: estreia, na SIC, Contacto, 
um programa que vai para o ar nas tardes 
de segunda a sexta-feira, apresentado 
por Rita Ferro Rodrigues, Nuno Graciano 
e Cláudia Semedo. 
11 de Fevereiro: estreia, na RTP1, Dança 
Comigo, um formato austríaco produzido 
pela Endemol.
17 de Fevereiro: a Alta Autoridade para 
a Comunicação Social é extinta com a to-
mada de posse dos membros da Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social 
(ERC).
20 de Fevereiro: a SIC estreia nova ima-
gem para a informação: novo estúdio, 
novo  grafismo,  novos  genéricos.
6 de Março: estreia, na SIC, o Programa 
da Manhã, apresentado por Pedro Mou-
rinho e Vanessa Oliveira. O programa 
ocupa a faixa horária entre as 7h00 e as 
10h00, substituindo a programação infan-
til.
6 de Março: estreia, na SIC Notícias, Es-
tado da Arte, um programa quinzenal de 
opinião a cargo de Paulo Portas e com 
moderação da jornalista Clara de Sousa. 
6 de Março: estreia, na TVI, a novela por-
tuguesa Fala-me de Amor. 
31 de Março: estreia, na SIC, Floribella 
com um making-off às 19h00 e o primei-
ro episódio depois do Jornal da Noite. A 
TV emitiu Morangos com Açúcar a partir 
das 18 horas, interrompeu para o Jornal 
Nacional e regressou à série juvenil em 
horário nobre, a partir das 21 horas. Nas 
grelhas estava anunciado o resumo diário 
do Circo das Celebridades.
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2 de Abril: a jornalista e editora de política 
da Antena 1 substitui Ana Sousa Dias na 
moderação d’ As Escolhas de Marcelo. 
3 de Abril: estreia, na RTP1, Em Família 
com... Fernando Mendes, que substitui 
O Preço Certo em Euros, no horário das 
19h00/20h00.
18 de Abril: o professor universitário Pa-
quete de Oliveira toma posse como Pro-
vedor do Telespectador da RTP.
18 de Abril: a TVI transmite em directo as 
cerimónias fúnebres do actor Francisco 
Adam, de Morangos com Açúcar.
7 de Maio: última edição, na TVI, do reali-
ty show Circo das Celebridades.
9 de Maio: estreia, na RTP1, Em Repor-
tagem, com um trabalho intitulado “Órfãos 
de Pátria”.
14 de Maio: estreia, na TVI, O Meu Odio-
so e Inacreditável Noivo, mais um reality 
show para ocupar as noites de domingo, 
apresentado por Júlia Pinheiro. O progra-
ma relata os preparativos para um casa-
mento de conveniência entre um noivo 
inconveniente e uma rapariga normal.
19 de Maio: estreia, na SIC, Aqui Não Há 
Quem Viva, a sitcom que concorre com o 
Gato Fedorento, da RTP1.
20 de Maio: estreia, na SIC, O Pior condu-
tor de sempre, um concurso apresentado 
por Bruno Nogueira. 
17 de Junho:  final  de  Dança Comigo, que 
se realiza em directo do Campo Pequeno, 
em Lisboa.
18 de Junho: estreia, na TVI, Tempo de 
Viver, uma novela produzida pela NBP.
17 de Julho: a Autoridade Nacional das 
Comunicações (Anacom) anuncia ter re-
novado as licenças da SIC e da TVI em 
sistema analógico por mais 15 anos.
27 de Julho: a RTP apresenta a RTP MO-
BILE, um canal de televisão concebido 
para ser transmitido em terminais móveis 
equipados com tecnologias 3G e disponí-
vel nas três operadores portugueses.
20 de Agosto: Eduardo Cintra Torres pu-
blica o seu polémico artigo “Como se faz 
censura em Portugal”.
21 de Agosto: a RTP anuncia que vai pro-
cessar juridicamente o crítico de televisão 
Eduardo Cintra Torres, na sequência de 
um artigo escrito no “Público” no qual se 
acusa a televisão pública de receber ins-
truções do gabinete do primeiro-ministro 
e “censurar” a cobertura dos incêndios 
deste Verão. 
2 de Setembro: estreia, na SIC, Exclu-
sivo, um programa de entrevistas feitas 
por Bárbara Guimarães e o actor Ricardo 
Pereira a pessoas que integram a progra-

mação da SIC.
11 de Setembro: a RTP1 reduz o tempo 
do Telejornal para uma hora, incluindo o 
intervalo. 
13 de Setembro: os directores de progra-
mação dos três canais generalistas assi-
nam um acordo de auto-regulação sobre 
os conteúdos televisivos que entrará em 
vigor dia 2 de Outubro e que visa a apli-
cação  de  um  sistema  de  classificação  de  
conteúdos televisivos com recomendação 
etária de visionamento. 
16 de Setembro: estreia, na RTP1, A Voz 
do Cidadão, o programa do Provedor do 
Telespectador. 
19 de Setembro: o subdirector de Infor-
mação da RTP Carlos Daniel demitiu-se. 
Com ele, saíram também dois editores: 
Hélder Silva e Sandra Sá Couto.
19 de Setembro: estreia de Júlio Isidro 
à tarde, na condução do Portugal no Co-
ração da RTP1 (no lugar de José Carlos 
Malato e ao lado de Merche Romero).
19 de Setembro: estreia de Jura, a se-
gunda novela portuguesa da SIC na era 
Francisco Penim-Teresa Guilherme.
19 de Setembro: estreia da quarta série 
de Morangos com Açúcar, na TVI.
29 de Setembro: arrancam as emissões 
do Porto Canal.
2 de Outubro: estreia, na TVI, Clube Mo-
rangos, emitido a partir do edifício do “Diá-
rio de Notícias”, na Avenida da Liberdade, 
em Lisboa. 
7 de Outubro: a SIC promove A Parada 
de aniversário da estação nas ruas de 
Lisboa, um especial de seis horas em di-
recto da Avenida da Liberdade. A RTP1 
apresentou como alternativa uma progra-
mação de solidariedade, com A Ca(u)sa 
dos Artistas.
8 de Outubro: estreia, na TVI, Canta por 
Mim.
23 de Outubro: estreia, na TVI, mais um 
reality show tipo novela da vida real: Pe-
dro, o Milionário.
26 de Outubro: estreia, na TVI, a teleno-
vela Doce Fugitiva.
26 de Outubro: a Prisa lança uma Oferta 
Pública de Aquisição voluntária sobre a 
totalidade das acções da Media Capital a 
7,4 euros por acção.
29 de Outubro: estreia, na RTP1, Diz 
Que É Uma Espécie de Magazine, um 
programa com doses de humor assinadas 
pelos “Gato Fedorento” e pelas Produ-
ções Fictícias. 
10 de Novembro: estreia, na TVI, a tele-
novela Tu e Eu.
16 de Novembro: o canal SIC Notícias 

é  oficialmente   lançado  nos  Estados  Uni-
dos.
16 de Novembro: o Conselho de Minis-
tros aprova uma proposta de lei para re-
formular a Lei da Televisão e outra para 
reestruturar a concessionária de serviço 
público de rádio e de TV. 
17 de Novembro: estreia, na TVI, o reality 
show Doutor, preciso de ajuda.
18 de Novembro: estreia, no Jornal da 
Noite da SIC, “Perdidos e Achados”, re-
portagens que recuperam casos antigos 
noticiados pela SIC.
17 de Dezembro:   chega   o   fim  Herman 
SIC com uma edição especial no circo, 
depois de sete anos de emissões.
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A publicidade na rádio dos 
primórdios

Conhecer as audiências da rádio em ge-
ral, e de cada estação em particular, sem-
pre foi e será essencial, quer para quem 
faz a rádio, quer para quem através dela 
transmite publicidade.
Sempre que leio algo sobre os primórdios 
da rádio, ou quando oiço gravações da 
publicidade então transmitida, sou trans-
portado para uma realidade bem diferen-
te, por certo, da actual.
Naquela altura, a rádio era novidade – a 
grande novidade –  e, quer para ouvintes, 
quer para anunciantes, a publicidade, na 
rádio, era algo de muito útil, moderno e, 
porventura,  eficaz.
Pergunto-me até, pois tão longe não vão 
os meus conhecimentos, se já nessa al-
tura os Anunciantes se preocupavam em 
saber  quem  é  que  afinal  escutava  essas  
rádios, onde estava, como reagia às men-
sagens publicitárias transmitidas, etc. Pre-
sumo que sim.
Claro que, se pensarmos nas rádios de 
bairro de então, teremos, provavelmen-
te, maior facilidade em imaginar o que se 
passava. Estou a lembrar-me do célebre 
clássico do cinema português – A MENINA 
DA RÁDIO (1948) – que tanta curiosidade 
me desperta sobre essas rádios pioneiras 
dos anos 40, 50 e 60. Vale a pena esprei-
tar e ouvir, em http://www.aminharadio.
com/radio/radio_menina.
Seja como for, a verdade é que é natural e 
importante a necessidade de saber quem 
são as pessoas que ouvem rádio; melhor 
ainda, quem ouve cada uma das rádios 
que hoje conhecemos. 

Medir o Quê, Quando e para Quê.
Como se medem as audiências de rádio em Portugal?
Como se medirão no futuro?

João Porto, 
Grupo Renascença, RR, 
RFM e Mega FM

Quem são os ouvintes? Onde estão? Que 
ocupação  profissional  têm?  
É por isso que existem os estudos de au-
diência.

Como começaram os estu-
dos de audiência regulares, 
em Portugal

Tanto quanto consegui apurar, a medição 
regular de audiências de rádio, em Por-
tugal, terá começado na década de 70, 
com o EGM – Estudo Geral de Meios da 
NORMA.
Na década de 80, com a criação do es-
tudo BAREME – Base Regular de Meios, 
pela MARKTEST, passaram a coexistir, 
em Portugal, dois estudos de âmbito se-
melhante: o EGM e o BAREME.
Ainda na década de 80, foi lançado um 3º 
estudo de audiências – o EUROMEDIA 
– realizado pela EUROTESTE. 
Os três estudos coexistiram durante alguns 
anos; mas o BAREME da MARKTEST veio 
a conquistar a liderança, ajudado pelo lan-
çamento conjunto, que a Marktest havia 
feito, logo no seu início, do MARKSEL, 
um software que permite vários tipos de 
análise dos resultados, muito úteis, tan-
to para Operadores de rádio, como para 
Agências de publicidade e Anunciantes, já 
que também permite fazer planeamento e 
pré-avaliação de campanhas de publicida-
de -- funcionalidade muito útil para a toma-
da de decisões, nomeadamente quanto à 
distribuição do investimento pelos vários 
meios e suportes (rádios, canais de tele-
visão, jornais e revistas).

O estudo da NORMA viria a ser descon-
tinuado no início da década de 90, sendo 
seguindo pelo da EUROTESTE, poucos 
anos depois. Referir-me-ei, por isso, so-
bretudo, ao BAREME da MARKTEST.

O Bareme da Marktest

Até 1992, o BAREME da MARKTEST 
abrangia rádio, televisão e imprensa, 
permitindo  conhecer  o  perfil  cruzado  dos  
vários tipos de consumo de media. Por 
exemplo, era possível saber quais os pro-
gramas de televisão ou os jornais que os 
ouvintes de determinada rádio, ou progra-
ma de rádio, preferiam.
Por isso, era possível não só planear, 
como pré-avaliar, campanhas que abran-
gessem vários meios ao mesmo tempo: 
rádio, televisão e jornais. Aliás, era vulgar 
entre os planeadores de media ‘ensaiar’ 
vários planos alternativos para as cam-
panhas publicitárias, com distribuições 
diferentes pelos vários meios envolvidos, 
de modo a encontrar o plano que optimi-
zasse, em resultados previstos, o investi-
mento a fazer.
A partir de 1992, com a implementação do 
sistema de Audimetria na Televisão, o BA-
REME passou a abranger apenas a Rádio 
e a Imprensa.
Por essa altura, e desde o início do estu-
do, o método para a recolha de informa-
ção junto da amostra seleccionada era 
o das entrevistas porta-a-porta, dentro 
do lar, com melhores garantias de que 
as respostas dadas pelos entrevistados 
eram sinceras e correspondiam, de fac-
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trolo, para a supervisão1 do ‘trabalho de 
campo’, que permitiram manter os eleva-
dos padrões de qualidade do BAREME 
RÁDIO, próprios do estatuto de estudo de 
referência para o meio rádio, que detém 
há muitos anos.
Porém, a viragem do século marca, tam-
bém, a tomada de consciência de que im-
portantes alterações estão a acontecer na 
sociedade portuguesa quanto, por exem-
plo,  à  posse  de  telefone  fixo  no  lar.  Sabe-
se  que  tem  aumentado,  significativamen-
te,   o  número  de   lares   sem   telefone   fixo,  
sendo claro que, para isso, muito contri-
buiu  a  autêntica  massificação  da  posse  de  
telemóvel. Crescem, assim, as incertezas 
quanto às consequências desse facto na 
representatividade da amostra do BARE-
ME RÁDIO, baseado, única e somente, 
em entrevistas realizadas através do tele-
fone  fixo,  instalado  no  lar.
Por outro lado, tem-se assistido, ano após 
ano, ao aumento bem visível do número 
de estudos de mercado e sondagens de 
opinião, na sua maior parte realizadas 
através do telefone, contribuindo para 
uma saturação que faz aumentar, muito, 
o número de recusas à participação em 
entrevistas para estudos de mercado.
Todos estes factos têm ajudado à cres-
cente preocupação, quer dos utilizado-
res, quer dos técnicos do estudo; uns e 
outros, empenhados em garantir os níveis 
de qualidade que o BAREME RÁDIO 
sempre cumpriu, necessidade ainda mais 
evidenciada pelo facto de ser o estudo 
de referência das audiências de rádio em 
Portugal.
E tem sido sobretudo ao nível da CAEM 
– Comissão de Análise de Estudos de 
Meios, através do CTC da Rádio – Con-
selho Técnico Consultivo do Grupo Rádio, 
que a discussão destes problemas, e de 
eventuais soluções, tem vindo a aconte-
cer.
Esta discussão e a procura de soluções 
para  as  actuais  dificuldades  de  realização  
do  número  suficiente  de  entrevistas   tele-
fónicas, para o BAREME RÁDIO, assu-
miram particular importância nos últimos 
meses de 2006, devido sobretudo aos 
cada vez mais sistemáticos atrasos no 
encerramento de cada vaga do estudo.
Por isso, as reuniões, com a equipa técni-
ca da MARKTEST, têm-se sucedido com 

1 Entre outros processos, o mais conhecido consiste 
em  confirmar  (repetir)  um  certo  número  de  entrevistas  
(normalmente   10   a   15%)   para   confirmar   as   respostas  
do entrevistado.

to, às suas preferências. A qualidade da 
informação, prestada pelo estudo, era 
função da qualidade da equipa de entre-
vistadores, que avaliavam ‘in loco’, quer 
a disponibilidade do entrevistado, quer a 
qualidade das suas respostas.
O BAREME, baseado em entrevistas no 
lar, tinha publicação de dados bimestral, 
o que o tornava bastante caro, devido 
aos custos elevados com a equipa de 
entrevistadores e com a realização das 
entrevistas nos lares (por todo o país).
Por este motivo, e também devido à ne-
cessidade de incrementar o número de 
entrevistas por período, ou ‘vaga’, para 
melhorar a consistência dos dados, foi 
decidido passar para a sua publicação 
trimestral.
Com a separação do estudo de audiência 
de Televisão, perdeu-se a possibilidade 
do planeamento e da pré-avaliação de 
campanhas conjuntas em rádio e tele-
visão. Este facto veio a contribuir forte-
mente para uma situação de desvanta-
gem da Rádio e da Imprensa, perante 
a TV, já que o estudo de audiências de 
televisão, feito com base no sistema de 
audimetria, permite a divulgação diária 
das audiências e proporciona, assim, 
vantagens acrescidas, tanto a programa-
dores de televisão, como a planeadores 
de publicidade: “trabalhar com base em 
audiências de ontem ou da semana pas-
sada é muito diferente de trabalhar com 
base em audiências de há 3 ou 6 meses 
atrás!”.
Já voltarei ao tema audimetria/PPM.
Entretanto, em 1994, os estudos das au-
diências de Rádio e Imprensa separam-
se também, passando o BAREME RÁ-
DIO a ser feito com base em entrevistas 
telefónicas. 
Para esta decisão, contribuiu, por certo, 
a  dificuldade  crescente  na  realização  do  
número necessário de entrevistas no lar, 
para cada vaga do estudo.
A mudança para o método das entrevis-
tas telefónicas resolveu esse problema, 
mas perdeu-se o contacto pessoal entre 
entrevistador e entrevistado e, com ele, a 
tal avaliação ‘in loco’ da disponibilidade 
e sinceridade do entrevistado e, conse-
quentemente, da qualidade da informa-
ção obtida na entrevista.
Todavia, a entrevista telefónica era já 
então, e ainda é actualmente, a princi-
pal ‘ferramenta’ em estudos de mercado, 
que se querem céleres e o mais actuais 
possível.
Criaram-se, por isso, métodos de con-

frequência crescente e com o objectivo 
de resolver estes problemas e garantir o 
cumprimento dos prazos para divulgação 
e actualização das audiências de rádio.
Na mesa têm estado, sobretudo, dois tipos 
de soluções, a aplicar de imediato: o refor-
ço das equipas de entrevistadores, para 
aumentar o número de entrevistas reali-
zadas diariamente, e o alargamento das 
bases de dados de números telefónicos, 
englobando   quer   os   telefónicos   fixos   de  
outros operadores (que nos últimos anos 
se têm instalado no mercado português), 
quer os telemóveis dos três operadores 
existentes em Portugal.
Neste 2º caso, a solução carece de vários 
estudos  e  ensaios,  a  fim  de  se  garantirem  
quer   os   critérios   de   classificação   de   da-
dos, fundamentais neste estudo, quer as 
condições de realização das entrevistas.
Existe a convicção de que a implementa-
ção, já em curso, de algumas medidas, já 
definidas,  e  o  estudo  de  outras,  a   imple-
mentar em breve, permitirão que o BARE-
ME RÁDIO volte a cumprir os prazos de 
divulgação  trimestral  predefinidos,  já  que,  
para não afectar a qualidade dos dados e 
fazer cumprir os exigentes níveis de con-
trolo deste estudo, a Marktest tem sido 
obrigada a deixar deslizar, em trimestres 
sucessivos, a data de divulgação dos re-
sultados respectivos.

PPM

Ao mesmo tempo, os Operadores de rádio 
e o Mercado publicitário olham, com muita 
expectativa, a evolução de um novo méto-
do de medição de audiências designado 
por PPM – Personal People Meter.
Trata-se de um processo extremamente 
inovador, em que se consegue medir com 
uma exactidão espectacular, a exposição 
das pessoas aos ‘áudios’ dos meios –rá-
dios e televisões – abrangidos pelo estu-
do de audiências.
De um modo simples e baseado no siste-
ma da ARBITRON, já testado em Portu-
gal, direi que este novo processo se ba-
seia num painel de pessoas, convidadas 
a trazer consigo (em princípio à cintura) 
um pequeno aparelho – o PPM (pager) 
– do tamanho de um maço de cigarros, 
que registará, em cada dia, as horas e a 
duração da ‘exposição’ do portador ao áu-
dio transmitido pelas rádios e televisões, 
ou até, qualquer outra fonte de som, cuja 
audiência  se  pretenda  medir.  No  final  de  
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actual sistema de medição de audiências 
no Reino Unido, que se manterá, nestes 
dois anos, como sistema padrão naquele 
país.

O Teste Português

Em Portugal, os Operadores de Rádio e 
de Televisão3 já tiveram oportunidade de 
lidar directamente com o PPM, aquando 
da realização de um teste, em 2004.
Foi um teste, feito com 50 audímetros por-
táteis, que mostrou que o sistema “reco-
lhe, com rigor, o comportamento detalha-
do e contínuo dos consumidores perante 
os meios rádio e televisão”.
As audiências obtidas, apesar de não te-
rem  significado,  devido  ao  pequeno  núme-
ro de PPM (pagers) utilizado, permitiram, 
mesmo assim, concluir que as curvas de 
consumo de rádio e de televisão são aná-
logas às já conhecidas a partir dos outros 
estudos existentes: BAREME Rádio e Au-
dimetria TV.
Esta  foi  uma  conclusão  que  veio  confirmar  
a qualidade dos dados do BAREME RÁ-
DIO  que  justifica,  assim,  o  seu  estatuto  de  
estudo de referência para as audiências 
de rádio em Portugal.
O facto de a Televisão dispor já de um 
sistema de audimetria, apesar de apenas 
medir o consumo de televisão dentro de 
casa (Lar), faz com que a expectativa seja 
maior para o meio Rádio. Vir a dispor de 
audiências diariamente será, por certo, 
bem diferente de dispor, como agora, de 
actualizações trimestrais, através de cada 
vaga do Bareme Rádio.
Por outro lado, enquanto as cerca de 
6.000 entrevistas do Bareme Rádio, por 
trimestre, medem audiências com base 
na memória das pessoas entrevistadas, o 
PPM, sendo um sistema passivo, que não 
exige qualquer atitude de quem o trans-
porta, vai registar efectivamente todas si-
tuações em que a pessoa esteve perante 
o som, de uma rádio ou televisão, ou de 
outro suporte, que se pretenda medir.
São indiscutíveis as vantagens do siste-
ma baseado no PPM.
Um exemplo:
Durante o teste português, em 2004, de-
tectou-se que, num dia, à hora de almo-

3 Participaram as televisões RTP, SIC e TVI, a TV Cabo 
e as rádios Grupo Media Capital Rádios, Grupo RDP, 
Grupo Renascença e TSF.

cada dia, o PPM (pager) descarregará a 
informação acumulada, através de uma 
ligação automática ao centro de proces-
samento, por telefone ou telemóvel. Em 
poucas horas, toda a informação, reco-
lhida pelos elementos do Painel, será 
processada e disponibilizada aos utiliza-
dores, que a aplicarão, quer nas decisões 
de programação, quer nas decisões de 
planeamento de campanhas publicitárias. 
Conhecem-se outros sistemas semelhan-
tes, também baseados no PPM – Perso-
nal People Meter, ou seja, no transporte 
individual de um pequeno equipamento 
que regista os áudios que a pessoa vai 
ouvindo, entre os quais:

- o Mediawatch da GFK
- o Media Monitor da EURISKO
- o “Smart Cell Phone” da MEDIA AU-

DIT/IPSOS
Mas o PPM da ARBITRON é, sem dúvida, 
o mais conhecido.
Segundo a ARBITRON, para além dos 
EUA, onde pretende atingir cerca de 50 
mercados - http://www.arbitron.com/por-
table_people_meters/ppm_rollout.htm -, o 
PPM está já a funcionar, ou em fase de 
testes, em diversos países - http://www.ar-
bitron.com/international/home.htm -, entre 
os quais:

- Singapura
- Japão
- México
- Noruega 
- Quénia
- Canadá 
- Kazaquistão 
- Reino Unido

No caso do Reino Unido, em Maio de 
2006, foi anunciado publicamente o acor-
do entre a RAJAR - Radio Joint Audien-
ce Research, entidade responsável pela 
medição de audiências de rádio no Reino 
Unido, e a ARBITRON, segundo o qual, 
durante dois anos, com início em Janeiro 
de 2007, vai funcionar um painel electró-
nico de medição de audiências de rádio 
e televisão em Londres, abrangendo um 
mercado de seis milhões de pessoas. 
O contrato prevê a distribuição semanal 
de dados de audiência, para mais de 50 
canais de rádio e televisão2, a operar 
em quatro plataformas: analógica, rádio 
digital, televisão digital e internet. Este 
painel funcionará, em simultâneo, com o 

2 A RAJAR acordou esta medição simultânea de audi-
ências de rádio e televisão com o BARB - Broadcas-
ters’ Audience Research Board, o comité britânico de 
medição de audiência de televisão.

ço, a audiência das rádios ultrapassou a 
audiência das televisões. Analisadas as 
gravações das emissões, constatou-se 
que o que tinha contribuído para uma for-
te subida da audiência da rádio, à hora 
de almoço, tinha sido a transmissão, em 
directo, do anúncio da equipa portuguesa 
para o Euro 2004. Ou seja, se é verdade 
que quem estava em casa não perdeu, 
porventura, as imagens televisivas do 
acontecimento, quem estava fora de casa, 
ouviu na rádio. Este tipo de efeitos só é 
detectado quando medimos com o PPM.
Sabe-se também que quando se apela à 
memória, as pessoas lembram-se mais 
facilmente das rádios que mais ouvem, 
ou que ouvem mais tempo, podendo 
esquecer eventuais períodos de escuta 
mais curtos, ou rádios que ouviram oca-
sionalmente. Com o PPM, todos os áudios 
escutados, independentemente do tempo 
de escuta, serão registados. É, por isso, 
muito provável que surjam no ranking das 
rádios escutadas, mais rádios do que as 
mencionadas pelas pessoas quando lhes 
pedimos para recorrer à memória. Pode, 
eventualmente, também, descer o tempo 
médio de escuta das rádios mais ouvidas. 
Menos provável será, a julgar pelas expe-
riências já conhecidas, que haja alteração 
na ordenação do ranking das rádios mais 
ouvidas.

Para quando o PPM em Por-
tugal?

A  principal  dificuldade  na   implementação  
deste sistema em Portugal reside no ele-
vado nível de investimento necessário, se 
se quiser trabalhar com um painel que ga-
ranta uma boa representatividade da po-
pulação portuguesa e dados consistentes 
que permitam análises ao pormenor (por 
programa, por período horário de poucos 
minutos, por spot, etc.). Em termos gerais, 
direi que terá de ter, pelo menos, o mesmo 
número de pessoas do actual painel de 
Audimetria TV, ou seja, 3.000 pessoas.
Isto obriga a uma repartição de custos, 
entre rádio e televisão, provavelmente 
numa proporção aproximada à da respec-
tiva quota de mercado. Só assim se pode-
rá viabilizar a implementação do sistema 
de PPM em Portugal.
Outra   dificuldade   importante   tem   a   ver  
com o facto de as televisões portuguesas 
se sentirem satisfeitas com o actual sis-
tema de Audimetria TV, implementado em 



261

II - Olhares sobre a Comunicação em 2006 

tros nesses casos.
Mesmo assim, alguns operadores de te-
levisão têm-se mostrado renitentes à evo-
lução para o sistema PPM, que sendo um 
sistema ‘passivo’ (não exige que a pessoa 
‘diga’ ao aparelho que está a escutar), é, 
por  isso,  mais  fiável,  e  lhes  permite,  tam-
bém, conhecer as audiências de televisão 
fora do lar, importantes, de certeza, por 
exemplo, no caso da transmissão de jogos 
de futebol em canais de sinal fechado.
Alheio a esta renitência de algumas televi-
sões, não será, por certo, o facto de o sis-
tema PPM voltar a permitir a análise cru-
zada de audiências de rádio e televisão, e 
o planeamento optimizado de campanhas 
suportadas nos dois meios, permitindo 
medir e pré-avaliar o grau de complemen-
taridade que, sem dúvida, a rádio garante 
em qualquer campanha de publicidade.

1992, apesar das suas conhecidas limita-
ções, como são, por exemplo, o facto de 
só medir audiência de televisão em casa 
(Lar), ignorando, por isso, os espaços pú-
blicos, ou até, de exigir uma atitude das 
pessoas do painel (ligar ou desligar o bo-
tão que regista a sua presença junto do 
aparelho de televisão onde o audímetro 
está instalado), prestando-se, por isso, a 
eventuais esquecimentos.
Acresce   também  a  dificuldade   crescente  
em instalar os audímetros nas televisões, 
já que se trata de um processo, dito ‘intru-
sivo’, que exige uma intervenção técnica 
nos aparelhos, nem sempre bem aceite 
pelos respectivos proprietários. Isto tem 
impossibilitado, por exemplo, que se pos-
sam medir audiências em lares com tele-
visores do tipo ‘Plasma’, por não se obter 
autorização para a instalação de audíme-

Breve  reflexão  final

Em   jeito   de   reflexão   final,   direi   ainda   que  
nos resta esperar e acompanhar de perto as 
diferentes experiências de implementação 
do sistema de audimetria por PPM, já em 
curso em diversos países, cuja divulgação 
nacional permitirá aprender mais e planear 
melhor, o caso português. Porque, não há 
dúvida de que, mais cedo ou mais tarde, a 
evolução para o sistema de audimetria me-
dido por PPM será um facto.
Ao mercado publicitário português, Agências 
de Publicidade e Anunciantes, caberá tam-
bém o importante papel de exigir um método 
que demonstra medir, com mais pormenor, a 
efectiva exposição das pessoas ao som (áu-
dio) das rádios e televisões e, consequen-
temente, ao som dos anúncios publicitários, 
cuja  eficácia  importa  medir  com  rigor.



262

II - Olhares sobre a Comunicação em 2006

Neo-hipodermismo e 
realismo

Apesar da natureza total de que as TIC se 
revestem e de que, por essa razão, deve 
revestir-se igualmente a sua abordagem, 
a  profusão  bibliográfica  sobre  elas  produ-
zida até meados dos anos 70 revelava a 
persistência de alguns equívocos, entre 
os quais a avaliação incorrecta do papel 
das condições de produção dos conteú-
dos transmitidos (BRETON, PROULX, 
2000; p.196). Ainda hoje subsistem - e 
prosperam - ecos desse hipodermismo 
em enunciados com preconceitos ideoló-
gicos, quer de sentido progressista quer 
de sentido apocalíptico, bem como posi-
cionamentos que generalizam fenómenos 
a partir da desconsideração da sua espe-
cificidade   contextual.   Em   comum   entre  
uns e outros encontra-se o facto de assu-
mirem, em grande medida, o redutor pris-
ma do objecto, neutralizando o papel das 
características do sujeito que o opera e da 
pluralidade de dimensões de contexto nas 
quais se joga o quotidiano das práticas 
das populações e das instituições.
Partindo de uma lógica de ruptura e des-
continuidade social, tem sido estabelecido 
um nexo de causalidade entre a mudança 
e a acção das TIC, designadamente 1) ao 
nível da Economia, com ênfase em novas 
mercadorias, e 2) ao nível da Comunica-
ção, com menção a novas práticas comu-
nicativas, entre outros. Perpassa estas 
alegações um primado do canal sobre o 
conteúdo, do meio sobre a mensagem, 
associando-se   uma   simplificação   da   in-
teligibilidade   do   segundo   à   simplificação  
associada à utilização do primeiro. No en-

“Neo-hipodermismo e realismo: a internet e os grandes 
jornais diários em Portugal”

Pedro Pereira Neto,  
CIES-ISCTE e OberCom

tanto, e segundo White, a inovação resulta 
de uma complexa interdependência entre 
a tecnologia e o contexto social, cultural, 
político e económico (White, citado em 
BRETON, PROULX, 2000; p.200). Sendo 
certo que assistimos nos últimos anos à 
intensificação  da  utilização  das  TIC,  quer  
na esfera do trabalho, quer na esfera do 
lazer, a sua adopção é, no entanto, fruto 
do encontro entre um universo técnico e 
um universo social, cada um com as suas 
lógicas, pelo que são necessárias adap-
tações da parte de ambos (BRETON, 
PROULX, 2000; p.308-311).

Objecto

Desde há alguns anos que as articula-
ções estabelecidas entre as Tecnologias 
da Informação e da Comunicação e a so-
ciedade portuguesa constituem o objecto 
do   meu   percurso   de   reflexão   e   análise  
crítica. Mantido no âmbito da actividade 
de investigação entretanto desenvolvida, 
este percurso traduziu-se ultimamente 
na abordagem do papel da Internet na 
Imprensa escrita em Portugal, equacio-
nando o modo como a Internet é integra-
da na actividade regular destes media, e 
salientando o necessário enquadramento 
económico, técnico e cultural que medeia 
essa apropriação. 
Desta feita, seleccionei uma amostra de 
publicações utilizando o conceito de Im-
prensa constante da Lei de Imprensa de 

99, art.s 9ºao art. 14º (inclusive)1 e do 
Decreto-Lei nº 74/82, art. 2º: publicações 
portuguesas, de espectro nacional, perió-
dicas, de informação geral ou, se preferir-
mos, os jornais portugueses generalistas 
de âmbito nacional, de maior circulação 
e/ou com a maior frequência de consulta 
na Internet, sendo excluídos deste grupo 
os portais, os jornais gratuitos, e os jor-
nais de conteúdo essencialmente sen-
sacionalista, sexual ou de mínimo deno-
minador cultural comum (ROCHA, 1999: 
p.49). Subjacente a esta escolha esteve a 
possibilidade de aferição das tendências 
e práticas mais estabelecidas no meio 
jornalístico de Imprensa, em detrimento 
dos desenvolvimentos mais vanguardis-
tas neste domínio, cuja comparabilidade 
seria compreensivelmente inferior. Por 
outro lado, a dimensão dos orçamentos 
destes jornais permitir-lhes-á, à partida, 
decidir que estratégia editorial seguir no 
meio online, por oposição a jornais de me-
nor dimensão cuja estratégia seria mais 
negativamente determinada por maiores 
constrangimentos orçamentais.
Partindo da Evolução Trimestral da Audi-
ência Média de Jornais Diários de Infor-
mação Geral no período 96/02, compila-
da pelo Bareme Imprensa Marktest, e de 
dados relativos ao share de popularidade 
dos sites portugueses obtidos junto do Ob-
servatório da Comunicação e da Marktest, 
foram analisadas as edições em papel de 
cinco jornais portugueses: os diários ge-
neralistas Correio da Manhã, Diário de 

1  Onde  as  publicações  são  classificadas  quanto  à  forma,  
conteúdo,  fim,  regime  temporal,  nacionalidade,  conteú-
do  e  âmbito  geográfico  (ROCHA,  1999:  p.46-54).
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2000: p.36), alguns autores defendem 
que a maior parte dos conteúdos conti-
nua a ser actualizado nas edições online 
apenas uma vez por dia (PARKER, 1998: 
p.1). Em Portugal, se a existência de “no-
tícias de última hora” nas edições para a 
Internet não surpreende, dada a natureza 
própria   deste   meio,   verifica-se,   contudo,  
que o seu formato conhece algumas va-
riações das quais importa dar conta: en-
quanto o Público e o Correio da Manhã 
optam por indicar os títulos das mesmas 
– cinco no primeiro caso, três no segun-
do –, já o Jornal de Notícias privilegia a 
utilização de um ticker, no qual se suce-
dem as notícias desta índole. Expresso e 
Diário de Notícias (que utiliza uma barra 
de actualizações da TSF) não possuem 
“notícias de última hora” na sua primeira 
página.
 

Reutilização de conteúdos

Segundo Heinonen, existem essencial-
mente duas práticas associadas ao Jor-
nalismo na Internet: a rentabilização do 
investimento já realizado em conteúdos 
através da sua reutilização, e a criação 
de novos conteúdos (HEINONEN, 1999: 
p.43/44; DEUZE, 2001: p.2). A reprodu-
ção online dos conteúdos do jornal em 
papel apresenta como vantagens o facto 
de tornar mais fácil e menos oneroso o 
estabelecimento no meio virtual, enquan-
to que a transferência da credibilidade do 
jornal em papel para o novo meio o torna 
apelativo para o leitor (KECK, 2000: p.1). 
No entanto, há que atender às barreiras 
logísticas que se levantam à utilização 
mais ambiciosa das potencialidades da 
Internet, como questões relativas à pro-
dução de conteúdos (existência de recur-
sos humanos e materiais especializados) 
bem como à sua distribuição (existência 
de recursos materiais e know-how entre 
os leitores) (KAMERER, BRESSERS, 
1998: p.4).
Apesar de a Internet possibilitar a criação 
de um novo produto, a abordagem mais 
frequente ao Jornalismo online traduz-se 
na reutilização online dos conteúdos do 
jornal em papel, razão pela qual Quinn e 
Trench  identificam  como  tendências  actu-
ais no Jornalismo online poucos sinais de 
emergência de um novo paradigma jorna-
lístico decorrente da adopção de novas 
tecnologias (DEUZE, 2002: p.1). Também 
para Heinonen, a maioria dos jornais on-

Notícias, Jornal de Notícias, e Público; e 
o semanário Expresso. Paralelamente, 
foram analisadas as edições online dos 
mesmos jornais, como se encontravam às 
nove e vinte horas de cada um dos dias 
sete dias das semanas de 2 a 7 de Março, 
15 a 21 de Março, e 29 de Março a 4 de 
Abril de 2004.
A materialização desta análise compreen-
de dois instrumentos. Por um lado, uma 
análise dos conteúdos presentes na pri-
meira página e respectivo desenvolvimen-
to nas páginas interiores, na sequência do 
trabalho de Ha e James, de Kenney, e de 
Li. A utilização da primeira página como 
objecto permite evitar os enviesamentos 
provocados pelas diferentes dimensões 
que o site de cada jornal pode assumir, 
criando desta forma uma amostra cuja 
comparabilidade é superior. Paralelamen-
te, permite analisar os conteúdos conside-
rados de maior relevo de entre a agenda 
noticiosa disponível, por cada redacção 
(HA e JAMES, 1998; KENNEY, 2000; LI, 
1998). Por outro lado, para abordar a di-
mensão das condições de produção, a 
aplicação de inquéritos por questionário 
aos jornalistas de cada medium, de forma 
a apreender quer as suas representações 
face à sua actividade e ao lugar ocupado 
nesta pela Internet, quer as reais utiliza-
ções dadas a esta TIC. 

Actualização de conteúdos

A expansão espaço-temporal permitida 
pela Internet traduz-se, entre outros mé-
ritos atribuídos ao Jornalismo online, em 
dois aspectos. Por um lado, a extensão 
dos limites à capacidade de armazena-
mento de conteúdos; por outro lado, es-
ses conteúdos podem agora ser actuali-
zados permanentemente e em tempo real 
(HEINONEN, 1999: p.71). Por outro lado, 
a possibilidade de actualização constante 
de conteúdos pode eliminar o ciclo noti-
cioso diário do Jornalismo tradicional: o 
carácter imediato e constantemente actu-
alizável dos conteúdos transforma-os num 
produto constantemente em curso, inaca-
bado, que se assemelha a telegramas de 
actualização frequente (PARKER, 1998: 
p.1; GIUSSANI: p.5; QUINN E TRENCH, 
2000: p.11). 
Ainda que a velocidade constitua o mais 
atractivo traço do Jornalismo online, tor-
nando possível a actualização de conte-
údos vinte e quatro horas por dia (WEIR, 

line possui poucas características distin-
tas, nomeadamente quando comparadas 
com as dos seus congéneres em papel., 
cenário que se deve ao facto de a prática 
jornalística não ter ainda conhecido gran-
des transformações dada a importação 
das práticas do jornal em papel para o jor-
nal online que se observa e que constitui, 
para Keck, a utilização do jornal em papel 
como metáfora (HEINONEN, 1999: p.73; 
KECK, 2000: p.1). 
A análise das primeiras páginas dos jor-
nais considerados indicia, em termos 
médios, valores semelhantes para a reu-
tilização de conteúdos (51.8%) e para a 
criação de conteúdo novo (48.2%). Mas 
observando as publicações individual-
mente, apenas no DN essa equiparação 
se mantém, oscilando a amostra entre a 
utilização da edição online para actuali-
zação da actualidade (Público e Expres-
so) e a reutilização recorrente da matéria 
noticiada na edição em papel (restantes 
publicações). 
Verificou-se   igualmente   que   a   esmaga-
dora maioria (97.2%) das peças comuns 
aos dois ambientes possui as mesmas 
dimensões total e do primeiro parágrafo, 
tendência da qual se excluem apenas o 
Expresso (dimensão frequentemente su-
perior na edição em papel) e o Público, 
periódico   em   que   se   verifica   ainda   uma  
prática de maior fragmentação do texto na 
edição online.
Quanto às notícias destacadas na primei-
ra página, o seu título é frequentemente 
reutilizado (79.6% dos casos), e a ordem 
dos seus parágrafos é, na maior parte dos 
casos, a mesma (97% das peças). Indivi-
dualmente, é no Público (71.1% das pe-
ças) que a prática de reutilização do título 
menos é utilizada, sendo a sua edição on-
line a única na qual o texto é organizado 
de  forma  diferente  da  verificada  na  edição  
em papel (50% dos casos).
Por outro lado, a maior parte (54.9%) das 
peças possui, na Internet, um número me-
nor de ilustrações. Para este ascendente 
contribui a realidade observada no DN, 
JN e Expresso – sobretudo os primeiros 
–, nos quais a ausência de imagem asso-
ciada ao texto da notícia é a regra. Para-
lelamente, somente em 10% das peças 
do Público esse número é superior nas 
edições online. Nos casos em que as ima-
gens existem, o seu conteúdo é normal-
mente igual ao da edição em papel (em 
58.5% das peças).
Perante estes conteúdos, importava ave-
riguar da representação dos jornalistas a 
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gerados a partir de trabalho já produzido 
para a edição em papel, e a relativa au-
sência de alteração do seu formato indicia 
também a prevalência, enquanto visão/
metáfora orientadora, da organização do 
texto como feito na redacção da edição 
em papel.
Quanto aos valores e práticas dos jor-
nalistas a este respeito, a actualização 
da edição online   reúne   um   significativo  
consenso como prática a seguir; note-se, 
no entanto, o facto de serem os jornalis-
tas mais jovens e mais escolarizados os 
mais críticos desta ideia. Em linha com 
este dado, a reprodução de conteúdos 
surge como negativa para a maior parte 
dos inquiridos, defendida sobretudo (no-
vamente) pelos jornalistas mais velhos, os 
mesmos que consideram possível a com-
patibilização entre rapidez e rigor informa-
tivo. Realce ainda para o facto de serem 
os jornalistas dos sites mais actualizados 
e os mais info-literados os que mais con-
sideram positiva essa prática.

hipertextualidade

A utilização do hipertexto – uma for-
ma não-linear e fragmentada de escrita 
(GIUSSANI: p.5) – e do espaço editorial 
associado à Internet permitem estruturar 
o texto de um conteúdo noticioso de forma 
diferente, em camadas (layers), contendo 
primeiro um título e/ou um resumo e o res-
pectivo desenvolvimento noutras páginas, 
segundo uma lógica de captar primeiro a 
atenção do leitor com a descrição do arti-
go para depois o desenvolver (HARPER, 
1998: p.5).
Em termos médios, a disposição das 
notícias na primeira página dos jornais 
considerados apresenta-se, de facto, sig-
nificativamente  diferente  nas  edições  em  
papel ou para a Internet em termos do 
seu enquadramento temático: enquanto 
nas primeiras a disposição dos conteúdos 
noticiosos não parece obedecer a qual-
quer   organização   por   temas   (verificado  
em 91.7% dos casos), o mesmo já não 
se  verifica  nas  segundas  (apenas  45.4%).  
Contudo, estratégias muito diversas se 
observam a este respeito quando aten-
demos  à  especificidade  de  cada  um  dos  
jornais considerados. Correio da Manhã 
e Diário de Notícias optam por referir na 
primeira página da sua edição online o 
enquadramento temático respectivo de 
cada notícia ausente da sua congénere 

respeito da actualização e criação elec-
trónica  de  conteúdos,  tendo-se  verificado  
que mais de 82% dos inquiridos concorda 
que a actualização permanente é uma 
das mais importantes características de 
um site de um médium. São, sem sur-
presa, os jornalistas com formação para 
a Internet os que mais concordam com 
esta valorização da actualização perma-
nente, mas por escassa margem. Parado-
xalmente, são os jornalistas mais jovens 
e os mais escolarizados os que menos 
concordam com esta ideia. Esta questão, 
contudo, surge como mais fracturante em 
termos de uma análise caso a caso dos 
media envolvidos, dada a própria prática 
dos sites respectivos: apenas os jornalis-
tas do Público e CM – precisamente os 
jornais cujo site mais é actualizado - con-
cordam com esta posição.
Paralelamente, a reprodução online de 
conteúdos da edição em papel surge 
como algo negativo entre cerca de 73% 
dos inquiridos, surgindo o CM e o DN 
como as redacções que mais criticam esta 
ideia. São aqueles que frequentaram for-
mação  específica  para  a   Internet  os  que  
mais concordam com esta prática de reuti-
lização, ainda que a crítica da reutilização 
de conteúdos pareça, num outro registo, 
aumentar com a escolaridade.
Quanto à articulação entre rapidez e rigor, 
dois terços dos inquiridos consideram ser 
possível compatibilizá-los, algo considera-
do impossível por menos de 5%. Entre os 
mais cépticos contam-se os jornalistas do 
CM e DN, constituindo o Expresso o caso 
em que ela mais é defendida. É sobretu-
do entre os jornalistas mais jovens e mais 
escolarizados que a compatibilização do 
imediatismo com o rigor informativo surge 
como mais difícil de obter, parecendo ser 
mais defendido entre os mais experientes. 
Contudo, os que possuem formação es-
pecífica   nesta   área   tendem  a   considerar  
essa compatibilização possível.
Em síntese, não obstante a criação de 
conteúdo novo para a edição online veri-
ficado  em  alguns  dos   jornais  analisados,  
ressalta da análise uma tendência geral 
para o reaproveitamento dos conteúdos 
da edição em papel no ambiente elec-
trónico, ou seja, título, conteúdo dos pa-
rágrafos, referências e ilustrações, ainda 
que no caso destas últimas a passagem 
do primeiro suporte para o segundo impli-
que tendencialmente o seu desapareci-
mento. O facto de a própria ordem dos pa-
rágrafos não conhecer alteração diz bem 
da prática de maximização dos proveitos 

tradicional; já Público e Expresso reprodu-
zem na edição para a Internet a ausência 
de enquadramento temático encontrado 
na primeira página da edição em papel, 
primando igualmente o Jornal de Notícias 
por essa ausência,em contraciclo com o 
verificado  para  o  outro  título  então  na  pos-
se da Lusomundo. 
Relativamente ao número de itens con-
tabilizados por primeira página em cada 
um dos ambientes analisados, ele é su-
perior no suporte electrónico, quer em va-
lor total (1349 para 1070) quer em valor 
médio (6.3 para 4.7). Este dado pareceria 
indiciar que o incremento de espaço para 
publicação seria aproveitado em Portugal.  
No entanto, uma análise caso a caso não 
confirma   esta   assumpção.   Público, CM, 
JN e Expresso apresentam menor número 
de notícias na sua primeira página online 
face à sua congénere em papel, sendo o 
DN o único de entre os generalistas que 
contraria esta prática. 
No que concerne ao tipo de item noticio-
so   encontrado,   à   relativa   paridade   verifi-
cada nas primeiras páginas das edições 
em papel sucede um reforço do recurso 
a teasers, o que indicia uma utilização do 
espaço virtual para disponibilização de 
informação que não se esgote na mera 
titularização da notícia. Apenas o CM e 
o DN mudam da abordagem da edição 
tradicional - centrada em títulos - para a 
electrónica - centrada em teasers.
Quanto ao desenvolvimento das notícias 
da primeira página em páginas interio-
res, o tipo de item encontrado não diver-
ge muito quando comparamos o suporte 
papel e o suporte electrónico, sendo a 
nota de maior destaque a duplicação da 
frequência de editoriais ou comentários. 
Paralelamente, observa-se uma ligei-
ra tendência de publicação de notícias 
em formato mais “directo” no ambiente 
online, face a uma ligeira ênfase em en-
quadramentos ou análise no ambiente 
tradicional. Contudo, os dois indícios ge-
rais   anteriores   apenas   se   confirmam  em  
casos muito concretos. Com efeito, e em 
primeiro lugar, o valor médio de acréscimo 
observado de editoriais ou comentários 
resulta de um enviesamento suscitado 
pelo conteúdo do Expresso - no qual esse 
acréscimo  é,  de  facto,  significativo  -  pelo  
que  não  se  confirma  o  grau  dessa  tendên-
cia nas restantes publicações considera-
das. Em segundo lugar, a tendência para 
conteúdos mais “directos” destacados na 
primeira página assume particular relevo 
no Público e também, como seria de es-
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títulos, ainda que o DN e o CM apresen-
tem links para outros conteúdos nos de-
senvolvimentos de notícias apresentadas 
nas primeiras páginas, a verdade é que 
apenas um link é contabilizado em qual-
quer dos casos. 
Por outro lado, e quanto a cross-referen-
cing entre suportes diferentes de uma 
mesma publicação, os valores observa-
dos são muito baixos para qualquer um 
dos títulos considerados: acréscimos para 
Público, Expresso e JN (único que os pos-
suía na edição em papel) e manutenção 
da ausência de referências desta nature-
za nas restantes publicações. 
Perante estes resultados, não surpreen-
de que mais de 70% dos jornalistas não 
considerem a hipertextualidade uma mais 
valia, representação enfatizada sobretudo 
entre os jornalistas mais jovens. São no-
vamente aqueles que possuem formação 
específica   para   a   Internet   a   apresentar  
uma representação tendencialmente mais 
positiva, provavelmente avaliando mais o 
seu potencial que propriamente a sua uti-
lização factual.
Em resumo, e no que diz respeito à utili-
zação do espaço virtual, apenas algumas 
publicações alteram a sua prática de re-
ferência ao enquadramento temático de 
cada  peça  noticiosa.  Uma  parte  significa-
tiva das publicações apresenta um núme-
ro menor de notícias nas suas primeiras 
páginas online, sendo a substituição de 
títulos por teasers o maior aproveitamento 
deste espaço acrescido. A fraca utilização 
da hipertextualidade traduz-se também na 
ausência frequente de hiperligações que 
relacionem uma peça noticiosa com outra 
– apenas o Público foge a esta regra –, 
confirmando-se  a   perspectiva   de  Deuze,  
para quem o aproveitamento da hipertex-
tualidade é actualmente medíocre (2001: 
p.4/5). 

 

Multimedialidade

O meio online permite neste momento a 
utilização conjunta de várias linguagens, 
para além do texto e imagem estática pre-
sentes no Jornalismo tradicional (GIUS-
SANI: p.2). À sua utilização combinada 
para melhor veicular uma determinada 
mensagem é dada a designação de mul-
timedialidade. Em conjunto com a utiliza-
ção de hipertexto, o carácter multimedia 
da informação disponibilizada na Internet 
assinala a passagem de uma relação 

perar face ao anteriormente disposto, no 
Expresso - cuja edição em papel é a única 
a apresentar conteúdos exclusivamente 
desenvolvidos na primeira página: as cha-
madas breves.
A hipertextualidade da informação online 
permite ainda associar a cada conteúdo 
hiperligações a outros locais onde uma no-
tícia pode encontrar informação e enqua-
dramento adicionais, tornando possível 
a credibilização da informação avançada 
pelo jornal online   através   da   sua   confir-
mação junto de outras fontes (PARKER, 
1998: p.2). Contudo, a este nível o cená-
rio encontrado não indicia transformações 
significativas  no  paradigma  jornalístico  do-
minante. Analisando neste particular cada 
uma das publicações, apenas o Público 
refere outras publicações no texto das no-
tícias destacadas nas primeiras páginas, 
ainda que de forma residual e somente 
para as suas edições em papel.
A política de hiperligações pode ainda 
ilustrar o enquadramento empresarial de 
um jornal online – caso as mesmas apon-
tem exclusivamente para o mesmo jornal 
ou outras iniciativas do mesmo grupo 
económico – e a sua política de captação 
de leitores – caso se constitua simultane-
amente como jornal e como portal reco-
lector de conteúdos. Paralelamente, dado 
permitir uma multiplicidade de trajectos 
por entre o conteúdo noticioso, possibilita 
a passagem de uma “audiência de muitos” 
para uma “audiência de um”, ou seja, que 
cada leitor possa viajar por cada conteúdo 
da forma que entender (PARKER, 1998: 
p.5; GIUSSANI: p.2).
Verificam-se   práticas   de   self-referencing 
semelhantes entre suportes diferentes 
da mesma publicação: mais de 70% das 
notícias analisadas nas edições online e 
mais de 90% nas edições em papel não 
compreendem qualquer referência ou link 
para conteúdos na mesma edição. Contu-
do, e ainda em termos médios, o mesmo 
não  se  verifica  quanto  à  lógica  interna  do  
site dado que não foram observadas re-
ferências mais que residuais a conteúdos 
nele presentes.
Duas realidades foram constatadas, em 
termos individuais.
Por um lado, as que dizem respeito a re-
ferências num suporte a partir do outro. 
Neste domínio, e entre as publicações 
generalistas, merece menção o facto de o 
JN contrastar com a restante amostra ao 
apresentar menos referências para outros 
conteúdos na sua edição online que na 
sua congénere em papel. Nos restantes 

unidimensional com os leitores para uma 
relação multidimensional (POOLE, 2001: 
p.4). Contudo, o aproveitamento deste 
potencial encontra-se sujeito a constran-
gimentos logísticos tais como a disponibi-
lidade de largura de banda – sem a qual a 
utilização, por exemplo, de imagens vídeo 
fica  seriamente  comprometida  –  e  de  sof-
tware   descodificador   apropriado   (KING,  
2000: p.51; DEUZE, 2001: p.4/5).
Na amostra considerada a primeira nota 
vai para a ausência de conteúdo sonoro 
anexo às notícias contabilizadas. Por ou-
tro   lado,   verificou-se   ser   mais   frequente  
a presença de imagem nas primeiras pá-
ginas das edições em papel (38.9% das 
peças) que nas suas congéneres elec-
trónicas (27.6%), tendência contrariada 
apenas pelo Expresso. Importa referir a 
ausência de referência ou hiperligação a 
outros conteúdos multimédia tais como fo-
tografias,  infografias,  outras  imagens  não-
informativas, imagens em formato vídeo, 
e animações.
Relativamente ao carácter multimédia do 
desenvolvimento, nas páginas interiores, 
das notícias destacadas nas primeiras 
páginas acentua-se a tendência já ob-
servada: um acentuado decréscimo da 
presença de imagens nas edições online 
(91.3% de peças com imagens na edição 
em papel para 35.3% nas online), para-
lelamente à reincidência na ausência de 
qualquer conteúdo sonoro adicional. Esta 
tendência   apenas   não   é   confirmada   nos  
casos do Público e do CM, cujas edições 
em papel eram já fortemente ilustradas. 
Na restante amostra observam-se decrés-
cimos no recurso a este conteúdo, até ao 
desaparecimento completo das ilustra-
ções  verificado  no  JN, tendo em conta a 
forte incidência contabilizada na sua edi-
ção tradicional. Também no que se refere 
a referências ou hiperligações a outros 
conteúdos multimédia o cenário segue, 
nas páginas interiores, a linha observada 
para as primeiras páginas.
No entanto, em contraciclo com estes re-
sultados, a natureza multimédia dos con-
teúdos é valorizada positivamente pelos 
inquiridos, como demonstra o facto de 
mais de 85% a defender, com particular 
destaque para o observado entre os jor-
nalistas do JN e Expresso. São sobretudo 
os jornalistas mais experientes e menos 
escolarizados os que mais valorizam a 
multimedialidade das peças noticiosas, 
para alem da previsivel defesa feita des-
ta prática pelos inquiridos com formação 
nesta área.
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pria ordem dos parágrafos não conhecer 
alteração diz bem da prática de maximiza-
ção dos proveitos gerados a partir de tra-
balho já produzido para a edição em pa-
pel, e a relativa ausência de alteração do 
seu formato indicia também a prevalência, 
enquanto visão/metáfora orientadora, da 
organização do texto como feito na redac-
ção da edição em papel. Em linha com 
este dado, a reprodução de conteúdos 
surge como negativa para a maior parte 
dos inquiridos, sendo defendida sobretu-
do pelos jornalistas mais velhos. 
Relativamente à utilização do espaço vir-
tual adicional para publicação, apenas al-
gumas publicações alteram a sua prática 
de enquadramento temático de cada notí-
cia,  apresentando  uma  parte  significativa  
das publicações um número menor de no-
tícias nas suas primeiras páginas online, 
e sendo a substituição de títulos por te-
asers o maior aproveitamento observado 
neste domínio. Paralelamente, as edições 
online não apresentam diferenças face ao 
encontrado nas edições em papel quanto 
ao aproveitamento de hiperligações para 
fact checking, traduzindo-se ainda a fraca 
utilização da hipertextualidade na ausên-
cia frequente de hiperligações que rela-
cionem  peças  noticiosas  -  confirmando-se  
assim a perspectiva de Deuze, para quem 
o aproveitamento da hipertextualidade é 
actualmente medíocre (2001: p.4/5).
Ainda que a natureza multimédia de uma 
notícia surja nas respostas de mais de 
85% dos jornalistas (sobretudo os mais 
velhos) como algo desejável, a utilização 
da   fotografia   como   elemento   associado  
a / referenciado em cada peça noticiosa 
surge com menor frequência no ambiente 
online, algo que é coerente com a desva-
lorização que dela é feita quando conside-
rada isoladamente pelos jornalistas. Sem 
grande surpresa face ao tipo de jornalis-
mo em análise – imprensa escrita –, ob-
serva-se também não apenas a ausência 
de utilização e de valorização do vídeo 
como recurso, mas ainda do áudio.
Face a estes resultados a Internet deve, 
nesta fase, ser considerada mais um (e 
não “o”) episódio na História da transfor-
mação dos meios de comunicação: im-
porta reconhecer a importância da Inter-
net mas (e sobretudo) importa relativizá-la 
contextualizando-a, sob pena de menos-
prezarmos a complexa teia multidimensio-
nal de factores subjacentes ao processo 
evolutivo – e não revolucionário ou uni-
lateral – através do qual agentes sociais 
incorporam artefactos técnicos no seu 

A presença de som nos sites dos jornais 
é, de acordo com os dados, desconside-
rada: mais de 95% dos inquiridos não a 
integram nas cinco principais caracterís-
ticas do site de um médium. Não deixa, 
no entanto, de ser paradoxal o facto de os 
jornalistas do unico médium cujo site dis-
ponibiliza som – o DN – desconsiderarem 
em absoluto (100% de respostas) esta 
dimensão. São novamente os jornalistas 
com formação na Internet os que parecem 
valorizar a presença de som nos sites dos 
media. 
A  própria  presença  de   fotografias  nos  si-
tes não parece colher grande simpatia 
por parte dos jornalistas inquiridos: mais 
de 80% não a consideram como uma das 
cinco mais importantes características 
desses sites, sendo sobretudo os do CM 
os que mais a valorizam. Também neste 
particular são os jornalistas info-literados 
os   que   valorizam   a   fotografia   como   ele-
mento da peça noticiosa no site.
A presença de imagens vídeo é, também 
ela, desconsiderada por mais de 93% 
dos inquiridos como elemento importan-
te de uma peça noticiosa de um médium 
de imprensa escrita na Internet. É, nova-
mente, entre os jornalistas com formação 
específica  para  utilização  da  Internet  que  
se contam algumas vozes no sentido da 
valorização do vídeo como elemento da 
peça noticiosa, mas com valores apesar 
de tudo marginais.
Resumindo, ainda que a natureza multi-
média de uma notícia surja nas respostas 
de mais de 85% dos jornalistas (sobretu-
do os mais velhos) como algo desejável, 
constata-se uma redução da utilização 
da   fotografia   como   elemento   associado  
a / referenciado em cada peça noticiosa, 
algo que é coerente com a desvalorização 
que dela é feita por parte dos jornalistas 
quando considerada isoladamente. Sem 
grande surpresa face ao tipo de jornalis-
mo em análise – imprensa escrita –, ob-
serva-se também não apenas a ausência 
de utilização e de valorização do vídeo 
como recurso, mas ainda do áudio.

Conclusão

Sem prejuízo da criação de conteúdo novo 
para a edição online  verificada  em  alguns  
dos jornais analisados, ressalta da análise 
uma tendência geral para o reaproveita-
mento dos conteúdos da edição em papel 
no ambiente electrónico. O facto de a pró-

quotidiano (BOCZKOWSKI, 2004: p2).
No   caso   específico   do   Jornalismo,   esta  
teia de factores compreende dinâmicas 
económicas, técnicas e culturais/simbó-
licas. Ao nível económico, os efeitos so-
bre a actividade jornalistica produzidos 
pelo incremento de custos de produção e 
distribuição, da concorrência entre media 
do mesmo tipo e, fundamentalmente, de 
tipos diferentes pelo mesmo mercado de 
leitores e de publicidade. Ao nível técnico, 
dados os constrangimentos associados 
à desigual distribuição de plataformas de 
acesso e de competências no âmbito da 
info-literacia – quer no caso dos jornalis-
tas, quer no caso dos leitores. Ao nível 
cultural/simbólico, dado o modo como a 
apropriação de artefactos técnicos é feita 
a  partir  de  uma  cultural  profissional  parti-
cular,  e  as  flutuações  verificadas  ao  nível  
das características e opções de consumo 
dos leitores.
Neste sentido, não obstante o interesse de 
que a Internet se reveste para a impren-
sa – novo mercado, com oportunidades 
de  segmentação  de  perfis  de  consumo  e  
respectiva personalização de produtos e 
conteúdos, com vista à geração de novas 
receitas –, estamos claramente numa fase 
de reutilização de conteúdos das edições 
em papel, complementada pela explora-
ção de algumas das potencialidades do 
novo meio, como a utilização de hipertex-
to, e uma aposta na interactividade e per-
sonalização dos mesmos), provavelmente 
em virtude de a evolução do Jornalismo 
online em Portugal não ter vindo a pau-
tar-se por uma ruptura com o Jornalismo 
tradicional.
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Falar de jornalismo económico pressupõe 
antes de mais explicar o que é esse tipo 
de jornalismo e conhecer um pouco da sua 
história em Portugal. À semelhança dos 
outros géneros de jornalismo, o económi-
co deve pautar-se pelos mesmos princí-
pios de rigor, objectividade, deontologia, 
confirmação  de  factos  e  contextualização.  
O que o distingue é essencialmente os te-
mas que aborda.
Ele debruça-se sobre temas económi-
cos, desde as empresas, aos mercados 
financeiros,  às  políticas  governamentais  e  
orçamento de Estado, até questões mais 
gerais como as taxas de juro, a evolução 
dos preços e dos salários ou os impostos. 
Segue também as questões relacionadas 
com as infra-estruturas, obras públicas e 
transportes, acompanha o investimento 
(público e privado) e não esquece os sec-
tores da energia e das telecomunicações.
Uma das suas preocupações centrais 
deve   ser   a   de   simplificar   questões,   por  
vezes  complexas  e  muito  específicas  em  
termos de conhecimento, tornando-as 
acessível a um qualquer leitor ou ouvinte.
Pela sua natureza, trabalhar em jornalis-
mo económico implica trabalhar com nú-
meros. Estes, que são adorados por uns e 
detestados por outros, podem ser a chave 
para decifrar muitas dúvidas mas, noutros 
casos, complicam ainda mais os raciocí-
nios e devem ser usados cautelosamente, 
sem excesso para não baralhar o leitor.
Em Portugal, o surto de jornalismo eco-
nómico surgiu na segunda metade dos 
anos 80, com a edição de suplementos de 
economia em vários jornais, na sequência 
da integração de Portugal na Comunida-

Jornalismo Económico

Isabel Resende, 
Lusa

de Económica Europeia (CEE), segundo 
os dados do Instituto de Comunicação 
Social.
Em 1989 apareceram o Diário Económi-
co, actualmente um jornal de referência 
nesta área, e a revista Exame, e em 1991 
nasceu a revista Valor. No ano seguinte 
surgem nas bancas a Fortuna e a Fortuna 
e Negócios e em 1994 aparece a Executi-
ve Digest, uma publicação semanal mais 
virada para a gestão. Só em 1998 surge o 
Jornal de Negócios, então em semanário, 
que posteriormente, em Maio de 2003, se 
transformou em diário e hoje concorre di-
rectamente com o Diário Económico.
A aposta na área económica continua e 
em 1999 nasce o semanário Euronotícias, 
um jornal generalista mas com um suple-
mento de economia (em Novembro de 
2003 foi substituído pelo Tempo).
Muitos jornais generalistas passam a ter 
mais páginas ou suplementos de econo-

mia e, mais tarde e depois de vários for-
matos do suplemento semanal de econo-
mia do Público, o Diário de Notícias faz 
um investimento grande na área econó-
mica.  No  final  de  2005  o  diário  do  grupo  
Lusomundo contratou uma série de novos 
jornalistas, com uma vasta experiência na 
área económica e, em Janeiro de 2006, 
colocou nas bancas um novo suplemento 
diário de economia.
Apesar dessa forte aposta, os números 
da Associação Portuguesa para o Contro-
lo de Tiragem e Circulação mostram que 
ela  foi  insuficiente  para  travar  a  queda  das  
vendas, pois de Janeiro a Setembro de 
2006 a circulação paga1 do DN caiu 3,4 
por cento face a igual período do ano an-
terior, para 35.870 exemplares.

1 Circulação Total, deduzida dos exemplares oferecidos 
e daqueles que são objecto de venda ou assinatura por 
um preço inferior a 50% ao de capa.

Jan/Set05 Jan/Set06 Var %

Diário de Notícias 37.142 35.870 -3.4%
Correio da Manhã 115.762 113.335 -2.1%
Diário Económico 11.750 11.971 1.9%
Exame 25.451 24.413 -4.1%
Jornal de Negócios 7.330 6.909 -5.7%
Jornal de Notícias 95.706 95.562 -0.2%
Público 49.506 45.472 -8.1%
Vida Económica 15.638 14.075 -10.0%
Semanário Económico 10.482 9.890 -5.6%
24 Horas 50.753 42.336 -16.6%

3 maiores diários generalistas 262.221 251.233 -4.2%
5 maiores diários generalistas 348.869 332.575 -4.7%
Económicos diários 19.080 18.880 -1.0%
Económicos semanários 26.120 23.965 -8.3%

Fonte: APCT, Dezembro de 2006
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ganhou importância, exigindo aos jornais 
que no dia seguinte apresentem mais do 
que os meros factos que já foram divul-
gados na véspera pelos sites. Os leitores 
querem algo mais explicativo, com os por-
quês mais claros e as perspectivas para 
o que se segue traçadas. Procuram tam-
bém opiniões e reacções aos factos.
No   final   dos   anos   90   apareceram   em  
Portugal sites especializados em assun-
tos económicos, como o Canal de Negó-
cios3 (hoje Jornal de Negócios Online), a 
Agência Financeira4, o Dinheiro Digital5 
(integrado no Diário Digital) e sites com 
notícias económicas complementares 
dos próprios jornais (por exemplo o Diário 
Económico).
Note-se que alguns destes sites econó-
micos conseguem vender conteúdos a 
outras instituições, públicas e privadas, 
dispersando ainda mais a informação e 
tendo outra fonte de receitas para além 
da publicidade.
Até nos meios de comunicação gratuitos 
apareceu um jornal de economia, o OJE, 
no   final   de   Junho   de   2006.   Este   é   um  
diário distribuído todas as manhãs nas 
empresas (sem venda nas bancas), me-
diante uma assinatura com o pagamento 
simbólico de 2 euros por ano, que permite 
receber um jornal de 24 páginas editado 
de segunda a sexta-feira.
Por tudo isto, é fácil de perceber que a 
concorrência no jornalismo económico 
tem vindo a crescer, num contexto de 
concentração de muitos meios em gran-
des grupos económicos e de pressão 
para ter “cachas”. Essa concorrência tem, 
infelizmente, levado à frequente repeti-
ção de manchetes em diferentes meios 
de comunicação (notícias que já foram 
dadas por uns meios transformam-se em 
“cachas” de outros alguns dias ou meses 
mais tarde).
O jornalismo económico em Portugal está 
cada vez mais politizado, muito assente 
em fontes anónimas e pouco preocupado 
em  descodificar  mensagens  e  em   tornar  
assuntos compreensíveis à generalidade 
das pessoas.
As notícias são dominadas pelas gran-
des empresas, com as suas agências 
de comunicação e os seus gabinetes de 
imprensa a debitarem informação e pu-

3 Novembro 1997

4 Setembro 2000

5 Julho 1999

No entanto, o DN conseguiu não cair tanto 
como o Público (8,1 por cento) ou como 
os três maiores diários (Correio da Ma-
nhã, Jornal de Notícias e 24Horas), cujo 
mesmo indicador recuou 4,2 por cento. Os 
cinco maiores diários generalistas recua-
ram 4,7 por cento, mais do que o DN.
No segmento económico, tendo em conta 
os dados do Diário Económico e do Jor-
nal de Negócios, a circulação caiu um por 
cento, ou seja, menos do que nos gene-
ralistas, mas igualmente com tendência 
para a baixa.
Apesar da queda da procura de jornais, 
surgiu em Setembro de 2006 um novo se-
manário, o Sol. Ele trouxe mais notícias 
económicas para o mercado de media 
português, em concorrência directa com 
as cachas2 do Expresso.
Este aumento das publicações econó-
micas em Portugal colocou sob pressão 
as redacções de muitos jornais, fazendo 
subir os salários de alguns jornalistas e 
exigindo que novos fossem contratados, 
muitos deles com ordenados muito baixos 
e sem experiência (em jornalismo e na 
área económica).
Paralelamente, as rádios em Portugal têm 
também vindo a privilegiar cada vez mais 
notícias de economia, procurando jorna-
listas   capazes   de   descodificar   assuntos  
económicos complexos em mensagens 
simples e perceptíveis de apenas alguns 
segundos. Algumas das estações passa-
ram   a   ter   comentadores   fixos   de   temas  
económicos e optaram por, diariamente 
e mais do que uma vez por dia, colocar 
no ar comentários de bolsa, sobre a evo-
lução  dos  mercados  financeiros,  com  re-
ferências às bolsas, câmbios e preço do 
petróleo.
Já se falou na criação de uma estação de 
rádio só de economia, mas até agora não 
apareceu nenhuma em Portugal.
Com a dinamização dos mercados de ca-
pitais e o crescente interesse das pesso-
as pelos temas económicos, as próprias 
televisões passaram a ter mais notícias 
económicas e um espaço próprio para 
tratar as notícias económicas, sobretudo 
os canais de informação, como a SIC No-
tícias e a RTP N.
O aparecimento da Internet e a generali-
zação da sua utilização deu ao jornalismo 
um novo impulso e a área económica não 
foi excepção. A rapidez da informação 

2 Informação importante dada em exclusividade, na gíria 
jornalística.

blicidade. Organizam-se eventos para os 
jornalistas, tanto por privados como por 
entidades públicas, dando-lhes mais infor-
mação, levando-os em viagens, pondo-os 
em contacto com outras fontes mas tam-
bém, de alguma forma, limitando a sua 
esfera   de   acção   e   tentando   influenciar  
as suas opiniões. Aqui cabe ao jornalista 
ser capaz de manter a sua objectividade 
e independência, mas a política de inde-
pendência  financeira  por  parte  do  meio  de  
comunicação pode ajudar. Há jornais que 
optam por escrever na notícia que o jorna-
lista viajou a convite da empresa X ou na 
comitiva de governante Y, querendo dizer 
que as despesas foram pagas por quem 
convidou. No entanto, as agências de in-
formação Reuters e Bloomberg têm uma 
solução diferente: assumem eles próprios 
a despesa.
Em geral, os jornalistas económicos têm 
pouca formação, são desacompanhados 
nas suas redacções, acabando muitas 
vezes por escrever coisas que não per-
cebem e que, por isso, não conseguem 
transmitir aos seus leitores.
Com o aumento da cobertura de temas 
económicos, é complicado que cada jorna-
lista consiga acompanhar uma área espe-
cífica,  tornando  mais  difícil  a  transmissão  
de notícias claras, simples e explicativas e 
facilitando a manipulação pelas fontes, o 
que acaba por comprometer a qualidade 
do jornalismo. Além disso, diariamente as 
redacções são inundadas de informação, 
sob a forma de comunicados, estudos, 
telefonemas, conferências de imprensa 
e acontecimentos de agenda, levando 
muitos jornalistas a remeterem para se-
gundo plano a abordagem de temas fora 
de agenda, que eventualmente possam 
interessar mais aos seus leitores. 
Às políticas editoriais falta-lhes maior cria-
tividade e mais textos fora da agenda que 
lhes é imposta pelo exterior. De acordo 
com um trabalho6  que  fiz  em  2001,  basea-
do na recolha de um total de 2009 artigos7 
de jornais e sites de diferentes meios de 
comunicação8 económicos, a percenta-
gem de notícias fora de agenda era de 12 

6 Dissertação no âmbito da Pós-Graduação em Jor-
nalismo e Tecnologias de Informação do ISCTE sobre 
“Jornalismo Económico: formato digital versus formato 
tradicional”.

7 Artigos recolhidos entre 1 de Março e 4 de Abril.

8 Canal de Negócios (hoje é o Jornal de Negócios On-
line), Agência Financeira, Diário Económico versão últi-
ma hora (com actualização permanente online), Diário 
Económico Net (uma versão na Internet do jornal em 
papel) e o Diário Económico em papel.
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encontrar palavrões como EBIT9 ou “ca-
pex10” nas páginas de um jornal generalis-
ta ou de um económico em Portugal.
O recurso abusivo a estrangeirismos é 
outra das marcas do jornalismo económi-
co   português,   que   dificulta   igualmente   a  
transmissão da mensagem ao leitor. Por-
quê usar, por exemplo, o título “Portucel e 
Sonae Indústria são as top picks do BPI 
para 2007”11, quando muitos leitores não 
sabem   o   que   significa   essa   expressão?  
“Top picks” quer dizer que essas acções 
são as primeiras escolhas dos analistas 
do BPI, combinando uma elevada proba-
bilidade  de  valorização  com  um  perfil  de  
risco de médio. Então porque não escre-
ver o título “BPI elege Portucel e Sonae 
Indústria como acções com maior hipóte-
se de subida”? “Top picks” é uma expres-
são curta que dá muito jeito para ter num 
título, mas deve ser evitada porque muitos 
dos leitores não a entendem.
Daí que deva existir uma preocupação 
acrescida do jornalista em evitar estran-
geirismos e palavras que possam não ser 
compreendidas pela generalidade dos 
leitores ou ouvintes, por serem muito téc-
nicas.
Às vezes é complicado que um jornalista 
tenha  o  distanciamento  suficiente  dos  as-
suntos para perceber até que ponto pre-
cisa  de  simplificar  os  seus  textos,  sobre-
tudo numa altura em que cada vez mais 
lhe é pedido que se especialize numa 
dada área da economia, mas parece-me 
ser um passo fundamental no jornalismo 
português.
Em Portugal, muitos jornalistas acham 
que o “economês” e os estrangeirismos 
lhes trazem um selo de superioridade por 
mostrarem que dominam termos técnicos. 
Além disso, muitos jornalistas da área 
económica escrevem uns para os outros, 
ou para as suas fontes, esquecendo-se 
do fundamental: os seus leitores! Discor-
do desta atitude e considero que deve ser 
feito um esforço para se encontrarem si-
nónimos em português ou por se explicar 
o conceito, mas reconheço que é muito 
fácil cair na “armadilha do economês”.
Neste ponto gera-se alguma controvérsia, 
a de saber até que ponto os termos técni-

9 É o resultado (lucro ou prejuízo) de uma empresa an-
tes do pagamento de juros e impostos, gerado pelos 
seus negócios principais; representa aquilo que ela foi 
capaz de gerar antes de entregar dinheiro ao Estado ou 
pagar parte dos empréstimos contraídos.

10 Corresponde ao investimento da empresa.

11 Jornal de Negócios Online, 11 de Janeiro de 2006.

por cento, valor que mostra como a inicia-
tiva própria é diminuta.
O governo também ocupa um grande 
espaço do jornalismo económico, numa 
altura em que as pequenas e médias em-
presas são quase esquecidas, apesar de 
representarem a grande maioria do tecido 
empresarial português e de empregarem 
bem mais de metade dos trabalhadores 
em Portugal.
Segundo o mesmo trabalho, 18 por cento 
dos artigos têm a ver com o governo. As 
notícias sobre macroeconomia represen-
tam 20 por cento do universo, enquanto 
as de microeconomia (sobre empresas) 
abrangem 41 por cento do total. Os mer-
cados, nomeadamente textos sobre ac-
ções, obrigações, câmbios e petróleo, 
totalizam 39 por cento.
Sobre as fontes, os dados que recolhi 
em 2001 mostram que os comunicados 
são fonte de informação em 26 por cento 
dos casos. As agências são citadas como 
fonte em 8 por cento das situações e em 
34 por cento das notícias a fonte é per-
feitamente   identificada,   correspondendo  
a uma pessoa ou instituição. As fontes 
anónimas representam 36 por cento dos 
casos.
Note-se que estes dados podem não ser 
representativos do universo dos meios de 
comunicação económicos portugueses. 
São apenas válidos para os meios consi-
derados no trabalho, mas podem dar algu-
mas pistas sobre a tendência do sector.
Quando se fala em jornalismo económico 
é inevitável abordar o tema da armadilha 
do   “economês”.  A   gíria   financeira,   muito  
específica   na   economia,   se   não   for   tra-
duzida,   dificulta   a   compreensão   de   uma  
notícia por parte de um leitor que não 
esteja familiarizado com os termos. Esse 
não é um problema exclusivo do jornalis-
mo económico, já que os jornalistas que 
escrevem sobre ciência, tecnologia ou até 
desporto  se  deparam  com  a  mesma  difi-
culdade.
É muito comum dizer-se que uma equipa 
de futebol está a jogar em 4-4-2 ou 5-3-1, 
mas há muita gente que não sabe o que é 
que  isso  significa.  Outro  exemplo,  este  já  
da área económica, é a utilização da ex-
pressão ‘consolidação orçamental’, quan-
do seria mais compreensível a expressão 
‘redução  do  défice  público’.  
Os   indicadores   financeiros   que   reflec-
tem a saúde das empresas também são 
muitas vezes utilizados nas páginas dos 
jornais sem se explicar o que traduzem e 
como podem ser interpretados. É comum 

cos  devem  ser  todos  descodificados,  tor-
nando excessivamente desinteressante 
um texto que à partida será lido maiorita-
riamente por especialistas. Uma das so-
luções é usar o conceito explicado ou tra-
duzido em português e entre parêntesis o 
termo em inglês (normalmente os termos 
técnicos aparecem nesta língua); a outra 
é seguir o exemplo do The Economist, 
que   simplifica   as   expressões   técnicas,  
tornando-as acessíveis a todos os leitores 
em poucas palavras e fazendo com que 
seja possível que tanto um engenheiro, 
com uma dona de casa ou um economista 
consigam perceber a ideia.
Outro bom exemplo que a revista britânica 
usa e que deveria ser seguido pelos meios 
de comunicação portugueses é de o referir 
sempre qual a actividade de uma empresa 
quando fala nela. Por exemplo, há mui-
tos meios de comunicação nacionais que 
quando se referem à Portugal Telecom 
não dizem que esta é uma operadora de 
telecomunicações, assumindo que toda a 
gente sabe o que ela é. Na realidade, pode 
não ser bem assim, pelo que é desejável 
que seja sempre dada informação sobre o 
seu ramo de actividade. O mesmo se pas-
sa com as pessoas. Não chega dizer que 
José Sócrates esteve hoje em São Bento 
reunido com Teixeira dos Santos; é preci-
so dizer que o Primeiro-Ministro José Só-
crates esteve reunido com o Ministro das 
Finanças Teixeira dos Santos.
Esta questão pode conduzir-nos ao pro-
blema da contextualização das notícias 
económicas, percebendo se os jornalistas 
dão aos seus leitores a informação neces-
sária para eles perceberem melhor a notí-
cia. No mesmo trabalho que referi acima, 
realizado   em   2001,   verificou-se   que   71  
por cento dos artigos estavam contextua-
lizados (sempre que o artigo enquadrava 
o assunto, explicava a relevância do tema 
ou dava informação passada sobre ele as-
sumíamos que existia contextualização), 
pelo que na maioria dos casos este requi-
sito parece ser cumprido, aumentando a 
qualidade da informação prestada.
Quanto ao futuro, o jornalismo económico 
parece  ter  ainda  um  grande  desafio  pela  
frente, tanto em Portugal como noutros 
países. A tendência deverá ser para uma 
procura cada vez maior de notícias na In-
ternet,   a   beneficiar   do   aparecimento   de  
novos leitores nesse formato (para quem 
o papel nunca teve interesse) e da capta-
ção de alguns clientes do papel, que pas-
sam entretanto a preferir a Internet.
É possível que não haja mercado para 
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artigos escritos pela mesma pessoa.
É provável que os clientes exijam cada 
vez a possibilidade de poderem pesquisar 
artigos passados no site de um jornal, não 
só por palavra, mas por tema ou dia/edi-
ção e que possam apresentar mais suges-
tões e críticas aos jornalistas ou ao próprio 
meio de comunicação.
Os artigos de opinião tenderão também a 
ser procurados na Internet, com os blogs a 
terem aqui um papel muito importante. Os 
fóruns de discussão vão não só servir de 
contrainformação aos jornalistas, impon-
do-lhes mais rigor e transparência, como 
também concorrer como fonte de opinião.
As  fotografias,  os  gráficos  ou  os  quadros  
deverão continuar a atrair as atenções 
dos leitores e devem ser melhor utilizados 
como complemento dos textos escritos, 
algo que ainda acontece pouco no jorna-

tantas publicações económicas no merca-
do português, mas o tempo e a concor-
rência encarregar-se-ão de nos provar se 
assim é ou não.
A velocidade da informação será uma exi-
gência cada vez maior, num ambiente de 
forte concorrência entre meios de comuni-
cação, em que cada vez mais será pedido 
aos jornalistas que conheçam a realidade 
económica, estudando-a aprofundada-
mente, e que tenham a capacidade de 
transmitir a outros os assuntos de forma 
simples, curta e rápida.
A hipertextualidade deverá também ser 
uma das principais características do jor-
nalismo económico, com a utilização fre-
quente de ligações para outras páginas de 
Internet, motores de busca, glossários ou 
definições.  Servirá  como  porta  para  outras  
notícias sobre o mesmo assunto ou outros 

lismo económico português (tanto em pa-
pel como no formato digital).
Acredito que os jornais em papel e online 
vão conseguir coabitar por bastante mais 
tempo nas sociedades mais desenvolvi-
das, embora seja necessário algumas mu-
danças face à realidade que hoje conhece-
mos. Continuará a caber aos jornalistas um 
papel importante no desenvolvimento do 
jornalismo económico, dando o seu contri-
buto para a construção e consolidação da 
democracia das sociedades modernas.
Os  profissionais  do   jornalismo  económico  
devem estar preparados para conhecer as 
suas potencialidades e as suas limitações, 
e devem estar abertos a novas aprendiza-
gens e à mudança. Contudo, não podem 
nunca esquecer que conquistar a credibili-
dade é demorado e custoso, mas perdê-la 
pode levar apenas um minuto.
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acelerado do mercado nos próximos três 
anos. Em 2006 completou-se o leque de 
oferta das chamadas plataformas de nova 
geração, com a Nintendo Wii e a Sony 
Playstation 3 a juntarem-se no mercado 
à Microsoft Xbox 360, a primeira a entrar 
nessa corrida.
Não vale, contudo, a pena, negligenciar o 
mercado do PC, bem como o mercado do 
entretenimento móvel.
No primeiro caso, a Internet de banda lar-
ga tornou-se rapidamente no factor mais 
importante de crescimento, com a explo-
são dos MMORPG’s (Massive Multiplayer 
Online Role Playing Games), do mercado 
de jogos para o jogador ocasional e o sur-
gimento de novas formas de distribuição 
digital, on demand.
No caso dos telemóveis, os jogos (a par 
com os toques e wallpapers), lideram cla-
ramente um mercado de entretenimento 
emergente, onde, com a saturação do 
mercado de voz e SMS, os operadores 
procuram novas formas de fazer crescer o 
seu ARPU (Average Revenue Per User). 
Também aqui, o alvo preferencial é o jo-
gador ocasional, com pouco tempo para 
jogar, exigindo interacção simples e re-
compensa rápida.
O mercado dos jogadores ocasionais tor-
nou-se, aliás, uma maioria silenciosa no 
mercado de jogos, não tendo ainda na 
opinião pública a expressão que merece, 
mas representando uma percentagem 

Em momentos de transição como o que 
atravessa actualmente a indústria dos 
videojogos, nem sempre é fácil ter o re-
cuo ou a perspectiva que nos permitam 
uma análise das grandes tendências que 
a atravessam. O objectivo deste texto é 
lançar algumas pistas para essa análise, 
de três pontos de vista: o da evolução do 
mercado; o das formas de interacção com 
o jogador; o da tecnologia, propriamente 
dita.
Tendo nascido já na segunda metade do 
século XX, a indústria dos videojogos é, 
na área do entretenimento, a mais jovem, 
tendo criado, ao longo das últimas dé-
cadas, um lugar incontornável na nossa 
atenção, em alguns momentos pela ab-
soluta originalidade das suas propostas, 
noutros pelo seu cruzamento inevitável 
com o resto da indústria do entretenimen-
to, outros ainda pelas reacções apaixona-
das de ataque e defesa que suscita.
Um facto é, contudo, indiscutível. Os vi-
deojogos são hoje uma indústria com um 
peso incontestável na economia global, 
em particular nos mercados economica-
mente desenvolvidos, onde a sua presen-
ça é mais forte: América do Norte; Europa; 
Japão e Sudoeste Asiático. 
A dimensão do mercado dos videojogos, 
quando comparada com outros mercados 
de entretenimento (mais reduzida) e a sua 
dinâmica de crescimento (maior), tradu-
zem precisamente a juventude da indús-
tria. A PriceWaterhouseCoopers prevê, 
para 2010:
  
Numa primeira análise, parece ser a intro-
dução de novas plataformas tecnológicas 
o factor principal a explicar o crescimento 

cada vez maior das receitas da indústria. 
Se para os media generalistas, o jogador 
típico continua a ser o adolescente soli-
tário em frente à sua consola ou compu-
tador, a verdade é que o mercado tem 
crescido, alargando a sua base demográ-
fica  no  género  feminino  e  em  idades  para  
além dos 25 anos.
Este tipo de jogador não tem muito tem-
po disponível para jogar e, sobretudo, 
para percorrer a curva de aprendizagem 
que os jogos mais vocacionados para 
os jogadores tradicionais exigem. Jogam 
jogos simples do tipo puzzle, no telemó-
vel, em consolas portáteis ou no PC, em 
intervalos de trabalho. Ou jogam em con-
junto com a família ou amigos, jogos que 
aproveitam esta nova atitude para alargar 
o seu mercado, posicionando-se com uma 
dimensão social em presença e online 
crescentes.
Expoente máximo deste movimento é a 
nova consola da Nintendo, a Wii, que não 
apostou em tecnologia topo de gama do 
ponto  de  vista  gráfico  e  de  processamento  
e  tem  de  longe  as  especificações  técnicas  
menos interessantes da nova geração. 
Contudo, a adopção de um comando que 
exige a movimentação física do jogador e 
não apenas alguma destreza com os po-
legares, gera uma empatia e uma sensa-
ção de presença em tudo associadas ao 
nosso conceito tradicional de jogo, antes 
de ele migrar para dentro do ecrã.

A Terceira Geração  - Vai um joguinho?

Luís Soares, PT.Com e 
Luís Bento, Sony Computer 
Entertainment Portugal

Mercado Global Crescimento 2006-2010
Videojogos $46,5 Biliões 11,4%
Cinema e Vídeo $104 Biliões 5,3%
Televisão $227 Biliões 6,6%
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Embora a Wii represente a aposta mais 
clara neste mercado, ao abdicar de me-
lhor tecnologia em favor da interacção e 
do entretenimento com um preço muito 
agressivo, honra seja feita à Sony que foi 
quem, no mercado das consolas, primeiro 
apostou neste tipo de jogo, com o EyeToy 
(uma câmara com sistema de detecção 
de movimento que primeiro quebrou a 
barreira de presença entre jogo e jogador) 
e com séries de jogos sociais como Sings-
tar, karaoke que avalia as performances 
dos cantores, e Buzz, quiz jogado com 
comandos especiais de simples botões 
coloridos. Todas estas franchises se re-
velaram extraordinariamente populares 
entre o público europeu, e continuam a 
crescer: Buzz já tem uma sub-franchise, 
Buzz Júnior, dirigida aos mais pequenos; 
Singstar terá este ano a primeira edição a 
incluir música portuguesa, e uma loja on-
line com uma base de dados de centenas 
de canções. 
O outro grande actor no mercado dos vi-
deojogos é também o que a ele chegou 
mais recentemente. A Microsoft soube, 
com a Xbox, valorizar aquilo que a sua 
experiência e as suas outras áreas de ne-
gócio podiam trazer aos videojogos, cons-
truindo um serviço online, a Xbox Live, de 
grande sucesso nos mercados onde a 
consola   tem   uma   presença   significativa.  
Em Portugal, onde a Playstation tem do-
minado o mercado das consolas domésti-
cas e a Nintendo o das portáteis, a Xbox 
ocupa um claro terceiro lugar.
O lançamento no mercado europeu, na 
primavera deste ano, da Playstation 3, 
vem de novo elevar a fasquia e reduzir a 
clareza das fronteiras, ao acompanhar a 
Microsoft na luta pelo entretenimento no 
lar, ao introduzir como matriz tecnológica 
de  base  a  Alta  Definição  (o  sistema  inclui  
um leitor de Blu-ray) e, tal como todas as 
outras, ao oferecer uma tecnologia que, 
de raiz, está pensada para ter uma forte 
componente online. 
Uma nota para o mercado PC.
A atomização de marcas e a grande aber-
tura de standards e formatos sempre fun-
cionou contra a indústria de jogos PC, ao 
facilitar a pirataria e impedir a construção 
dos modelos de negócio altamente con-
trolados e baseados em licenciamento 
que garantem os lucros dos fabricantes 
de consolas.
Contudo, a revolução do online começou 
precisamente pelo PC e, quer levando a 
componente de jogos para hard core ga-
mers ao extremo no online (o exemplo 

máximo são os milhões de cópias vendi-
das do jogo World of Warcraft), quer “in-
ventando” o mercado do jogador ocasio-
nal (primeiro com formatos mais sociais 
do tipo The Sims, depois com o mini jogo 
flash  no  browser),  o  PC  acabou  por  definir  
algumas das mais importantes tendências 
da indústria nos últimos anos.
Diga-se o mesmo para novas áreas de 
negócio, como a do In Game Advertising 
(anúncios contextualizados dentro de um 
jogo), que pode neste momento ser ser-
vido já inteiramente online. Isto é, cada 
vez que jogamos um jogo de futebol, os 
anúncios no campo poderão ser vendidos 
a diferentes anunciantes, como acontece 
na realidade dos estádios.
Mesmo as tendências mais gerais do 
mundo da Internet, que à primeira vista 
nada têm a ver com o mercado dos jogos, 
como a crescente importância das comu-
nidades sociais de (auto-)apresentação e 
participação, vão ser parte fundamental 
do sucesso ou falhanço no tal crescimento 
previsto para os próximos anos de indús-
tria de videojogos. Basta olharmos para o 
serviço Home, um mundo virtual 3D para 
a Playstation 3, que se propõe ser um 
cruzamento de The Sims, Second Life, 
Messenger, Video On Demand e todo o 
restante entretenimento que a Sony nele 
entenda colocar.
Uma segunda nota para a indústria do au-
diovisual.
Atenta ao que aconteceu na indústria 
musical, confrontada com novas e ines-
peradas formas de entretenimento (veja-
se o YouTube, por exemplo) e perante a 
ameaça sempre presente da pirataria, a 
indústria audiovisual pode ter no merca-
do controlado das consolas de videojogos 
uma oportunidade para garantir receitas 
na distribuição dos seus conteúdos, em 
alta  definição,  pagos  on demand e com a 
cópia  ilegal  dificultada.
Aos fabricantes, mais conteúdo e mais en-
tretenimento vão valorizar a sua platafor-
ma,  claro,  e  no  caso  específico  da  Sony,  o  
facto de deter um catálogo notável de mú-
sica e audiovisual não pode ser deixado 
fora da equação. Tanto a gigante nipónica 
como a sua rival americana, a Microsoft, 
asseguraram já vários acordos com os 
maiores fornecedores mundiais e o servi-
ço  Xbox  Live  distribui  já  filmes  e  séries  em  
alta  definição  nos  Estados  Unidos.
Será também interessante acompanhar a 
batalha pelo sucessor do DVD. A Ninten-
do está de fora desta corrida, e a Microsoft 
e a Sony em campos opostos. Os ameri-

canos comercializam uma drive HD-DVD 
como periférico opcional, ao passo que os 
orientais apoiaram o seu novo sistema no 
Blu-ray, formato que serve também de su-
porte aos novos jogos da consola.
Mais uma vez aqui, a distribuição online 
poderá ditar a morte prematura destes no-
vos formatos.
Uma terceira nota para o mercado do en-
tretenimento móvel.
É neste mercado que os movimentos de 
divergência e convergência tecnológicos 
se apresentam mais confusos e imprevi-
síveis: os telemóveis são cada vez mais 
centros de entretenimento online (veja-
se a proposta do iPhone da Apple) e as 
consolas portáteis tornam-se um mercado 
cada vez mais apetecível, para jogar, con-
sumir música e entretenimento audiovisu-
al (veja-se a PSP da Sony). No entanto, 
casos   de   especialização   e   simplificação  
como o iPod, a Nintendo DS ou as câ-
maras  fotográficas  digitais,  provam  que  o  
mercado ainda não decidiu se prefere ter 
toda a funcionalidade no mesmo aparelho 
ou um aparelho especializado para cada 
função.
Nem vai decidir, provavelmente, mas tal 
como na sala de estar, na área móvel, os 
jogos podem ser um factor de desequilí-
brio fundamental no crescimento do mer-
cado. Tendo nascido como uma indústria 
altamente especializada, os videojogos 
conquistaram um lugar nas salas de estar 
e nos bolsos de grande parte da chamada 
geração digital e, dessa forma, conquista-
ram também a sua atenção.
A ambição da indústria é, neste momen-
to, desmesurada, do online ao móvel, 
do   entretenimento   em   alta   definição   aos  
mundos virtuais. Alguns analistas dizem 
mesmo que o futuro da Sony depende 
do sucesso da Playstation 3, enquanto a 
Microsoft procura estender a lógica Xbox 
a todas as suas divisões ligadas ao en-
tretenimento. Resta descobrir que lugar 
ocupará cada um destes “players” quando 
a poeira assentar sobre este momento de 
transição.
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quer na vertente digital. Na primeira têm 
sido feito um excelente trabalho e todas 
as semanas são realizadas apreensões 
de obras contrafeitas em feiras, lojas, re-
sidências, etc.. É de destacar o trabalho 
da ASAE, IGAC, Brigada Fiscal e Polícia 
Judiciária na luta diária que mantêm con-
tra os infractores. 
Quanto   à   segunda,   refiro-me   à   Internet 
e aos downloads ilegais que, num futuro 
muito próximo, serão os principais facto-
res para a continuação da destabilização 
deste mercado. Digo “num futuro próxi-
mo”, pois estima-se que as duas verten-
tes de pirataria tenham, neste momento, 
a mesma quota-parte de culpa. Face a 
esta tendência, de aumento da pirata-
ria digital, a AFP apresentou duas vagas 
de queixas-crime contra utilizadores dos 
chamados programas peer-to-peer (P2P). 
Para quem não está familiarizado com 
este fenómeno, estes programas permi-
tem  a  partilha  e  troca  de  ficheiros   ilegais  
de música sem qualquer autorização dos 
titulares de propriedade intelectual. Ou 
seja, as editoras, os artistas, os intérpre-
tes e os executantes, vêem as suas obras 
expostas sem qualquer autorização e sem 
qualquer retorno pela criação intelectual. 
De uma vez por todas, as pessoas têm 
de entender que, ao fazerem downloads 
ilegais  na  internet  ou  partilharem  ficheiros  
não autorizados de música, estão a matar 
a música. Os downloads ilegais originam 
um desinvestimento em novos talentos. 
Editar  repertório  específico  para  o  ver  de  
imediato “ripado” na internet em larga es-
cala, não é um investimento atraente para 
ninguém de bom senso.
Neste momento existem três serviços le-

A   Indústria   Fonográfica   em   Portugal   en-
contra-se bastante fragilizada. Temos as-
sistido, nos últimos anos, a uma quebra 
dramática das vendas não só em Portu-
gal, como no resto do mundo. Em Portu-
gal, nos últimos cinco anos, a facturação 
das editoras associadas da AFP – Asso-
ciação   Fonográfica   Portuguesa,   que   re-
presenta a grande maioria do mercado 
nacional, decresceu cerca de 50%, sendo 
as mesmas obrigadas a suprimir custos 
assim como os seus investimentos. Ainda 
sem  os  dados  oficiais  de  2006,  prevê-se,  
mais uma vez, uma quebra nas vendas na 
ordem dos 10% face ao ano homólogo. 
Nestes últimos anos, as editoras de músi-
ca em Portugal, foram obrigadas a dispen-
sar entre 30% a 50% dos seus colabora-
dores. No entanto, não são só as editoras 
e os seus trabalhadores a pagar a factura 
desta situação. Os Artistas, Intérpretes e 
Executantes  de  obras  fonográficas,  a  Cul-
tura Portuguesa, o Consumidor e a Músi-
ca em geral, são claramente prejudicados. 
Ora vejamos, as editoras são sociedades 
comerciais  que,  por  definição,  visam  o  lu-
cro. Acontece que só o reinvestimento do 
lucro possibilita a aposta em novos talen-
tos. As editoras necessitam de gerar lucro 
para continuarem a apostar em novidades 
e os artistas necessitam de editar as suas 
obras e de receberem os respectivos di-
reitos. Se estes não editam, estamos a 
correr o risco de, daqui a 5/10 anos, con-
tinuar-mos a ouvir a mesma música que 
ouvimos nos dias de hoje. 
Nunca se ouviu tanta música como hoje em 
dia. Então como explicar esta situação?
A   causa   principal   para   este   flagelo   cha-
ma-se pirataria, quer na vertente física 

gais em Portugal para download a partir 
da Internet. São mais de 1.100.000 de 
canções a cerca de 1 Euro cada uma, e 
ainda há descontos possíveis.
É verdade que a Internet também possibi-
lita uma maior divulgação de novos traba-
lhos e de novos talentos, quer nacionais 
quer internacionais. O exemplo dos Artic 
Monkeys, é um bom exemplo, foram eles 
próprios que quiseram, numa fase inicial, 
disponibilizar o seu trabalho de uma for-
ma gratuita. Foi uma opção consciente 
dos próprios, não foi uma decisão de ter-
ceiros, ou de milhões de terceiros. Depois 
partiram para outra via e assinaram com 
uma editora.
Para   justificar   a   pirataria,   a   Indústria   da  
Música é constantemente confrontada 
com o argumento de que o preço dos CD’s 
é elevado. Se os preços são justos ou 
não, penso que a questão se deve colocar 
em relação a todos os bens e serviços que 
queremos. Se houvesse possibilidade de 
baixar preços para aumentar as vendas, 
há muito que as editoras o tinham feito. 
Qual o preço a que estão outros bens cul-
turais e o que aumentaram nos últimos 12 
anos comparativamente com o que (não) 
aumentou o CD? Quanto custava um bi-
lhete de cinema, de concerto ou um livro 
há 12 anos?
Outro   factor   que   influencia   o   preço   dos  
CD’s e que por vezes esquecemos, tem 
haver com o IVA. Como é do conhecimen-
to geral, em Portugal, os bens culturais 
são tributáveis com uma taxa de 5% de 
IVA. Por que razão, um CD ou um DVD 
é tributado com a taxa normal de 21%? 
Será que não estamos a falar de um bem 
cultural? Será que Música não é cultura? 

Panorama  da  Indústria  Fonográfica  em  Portugal

Ricardo Antunes, 
AFP  –  Associação  Fonográfica  
Portuguesa
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Se a um CD de música fosse aplicado a 
taxa   de   IVA   de   5%,   o   preço   final   deste  
bem cultural diminuiria 16%. 
O futuro da música está nas nossas 
mãos. Acreditem, se não houver altera-
ções nos hábitos e comportamentos das 
pessoas, corremos um risco sério de dei-
xar de ouvir os nossos artistas preferidos. 
E não falo só ao nível dos álbuns, falo 
também nos concertos ao vivo. Com é 
do vosso conhecimento, nos últimos anos 

houve uma grande evolução do mercado 
dos espectáculos, devido à mudança dos 
próprios hábitos do público. Primeiro com 
os concertos ao vivo de Artistas/Grupos 
Internacionais, depois com o “boom” do 
rock Português e mais tarde com a pre-
sença assídua dos nossos artistas nas te-
levisões e nas rádios. Para que isto fosse 
possível houve ainda outros contributos, 
como por exemplo a tv por cabo, uma ex-
posição enorme da música nos mais di-

versos locais (bares, centros comerciais, 
centrais telefónicas, restaurantes, etc., ao 
ponto de hoje quase não haver negócio 
digno desse nome que não esteja “so-
norizado”). No entanto, estes artistas, ao 
editarem cada vez menos, vão deixar de 
ter repertório novo para apresentar aos 
seus fãs.
Para  finalizar  quero  deixar  no  ar  uma  per-
gunta,  para  que  todos  possamos  reflectir:
Como será a nossa vida sem Música?
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O   ano   de   2006   ficou   marcado   pela   im-
plementação de um conjunto de medidas 
previstas no Programa do Governo de 
José Sócrates e pela operação surpresa 
da tentativa de compra da Portugal Tele-
com pelo Grupo Sonae. Se a operação da 
Sonae surpreendeu os mais atentos ob-
servadores da comunicação, dos media e 
do mercado bolsista, o governo socialista 
e o ministro com a tutela da Comunicação 
Social, Augusto Santos Silva, primaram 
pela previsibilidade no sector mediático, 
procurando seguir à risca as propostas 
que tinham em mente e que haviam sido 
vertidas para o Programa do Governo, 
aprovado em Assembleia da República.
Ainda que a iniciativa da Operação Públi-
ca de Venda (OPA), lançada pelo maior 
grupo económico do país, não possa ser 
lida como uma operação com recorte es-
sencialmente político, esta acção – que 
teve e continuará a ter consequências na 
esfera mediática – não pode naturalmente 
ser isolada das questões políticas. Uma 
operação desta envergadura é impensável 
sem, pelo menos, o apoio tácito do gover-
no. Qualquer que tenha sido o processo 
negocial ou de contactos (se quisermos 
usar outra terminologia) estabelecido en-
tre o governo de José Sócrates e o Grupo 
Sonae, o poder executivo teve certamente 
um papel que, não podendo ainda ser de-
vidamente estudado, deve ser equaciona-
do porque toca num aspecto fundamental 
das sociedades democráticas: a distribui-
ção de poder.
A OPA não teve durante o ano de 2006 
qualquer desfecho, estando este apenas 
previsto para Março de 2007. Mas teve, 
apesar de tudo, consequências essen-

Política para os media em Portugal em 2006: 
surpresa e previsibilidade

Helena Sousa, 
Centro de Estudos de Comunicação 
e Sociedade, Universidade do Minho

cialmente a dois níveis: posicionamento 
de actores sociais na esfera mediática e 
adiamento do processo de introdução da 
Televisão Digital Terrestre (TDT).
Para além de um conjunto de movimen-
tações que despertaram menos interesse 
da comunicação social, o líder do Grupo 
multi-media Impresa, Francisco Pinto Bal-
semão, entendeu posicionar-se publica-
mente e demonstrou o seu interesse pela 
PTMultimédia (PTM): ‘Estou interessado e 
atento’, disse o empresário à agência Reu-
ters (citado no Público, 16 de Fevereiro 
de 2006). Em Maio de 2006, questionado 
sobre se a Impresa é candidata à PTMul-
timédia,  afirmou  que,  ‘a  partir  do  momento  
em que houver a separação (das redes), 
a Impresa estará sempre interessada no 
que acontecer, sobretudo na PT Multimé-
dia’ (Público, 29 de Maio de 2006).
Por seu lado, o adiamento do concur-
so para a TDT encontrou na OPA a sua 
justificação  maior.  A  televisão  digital,  pela  
qual o país espera há anos, deve conhe-
cer novo concurso para a sua exploração 
no segundo semestre de 2007, tal como 
foi anunciado pelo executivo (Público, 3 
de Dezembro de 2006). Em meados do 
ano, o ministro das Obras Públicas, Mário 
Lino havia já previsto uma oferta de oito 
canais gratuitos e um pacote pago de 16 
estações nacionais e outras 24 de cober-
tura regional. Num ano em que a Holanda 
fez o ‘swich-off’ da transmissão televisi-
va analógica, Portugal não deu qualquer 
passo relevante no sentido de transitar 
para a transmissão digital de sinal televi-
sivo terrestre.  
Se o caso OPA marcou o ano pela impre-
visibilidade, no campo da política para 

os media (no sentido mais tradicional da 
acção legisladora e executiva), há como 
que um desenvolvimento à la lettre dos 
compromissos assumidos no programa 
do governo1  e   reafirmados,  por  exemplo,  

1 Entre outros:
Promover, com a maior brevidade, a criação de um novo 
órgão regulador dos media, independente dos poderes 
político e económico e dispondo dos meios humanos, 
técnicos   e   financeiros   adequados.  A   respectiva   lei   or-
gânica, a aprovar pela Assembleia da República nos 
termos do novo preceito constitucional, deverá prever a 
articulação entre a entidade reguladora da comunicação 
social e as entidades congéneres das comunicações e 
da concorrência;
Incentivar, paralelamente, os esforços de todos os agen-
tes sectoriais – das empresas de comunicação social 
aos jornalistas – no sentido da criação de uma platafor-
ma comum que promova a aplicação de padrões ético-
deontológicos exigentes e alargados ao conjunto dos 
mass media, incluindo os distribuídos em linha (online);
Estabelecer limites à concentração horizontal, vertical 
e multimedia, sem prejuízo da desejável existência de 
grupos portugueses de media que melhor enfrentem os 
desafios  da   internacionalização  e  da  modernização  do  
sector, conferindo um papel relevante à entidade regula-
dora  da  comunicação  social  na  definição  das  situações  
de   poder   de  mercado   significativo   e   na   determinação  
das salvaguardas a aplicar em tais casos;
Reafirmar  as  virtualidades  do  sistema  dual  na  rádio  e  na  
televisão, fundado na complementaridade e leal concor-
rência entre um serviço público de qualidade e referên-
cia e os operadores privados;
Reavaliar  o  modelo  da  holding  RTP  SGPS  e  o  figurino  
jurídico dos serviços públicos de rádio e de televisão, 
assegurando  a  plena  rendibilização  dos  recursos  finan-
ceiros, técnicos e humanos disponíveis e mantendo a 
autonomia das direcções de informação e programação 
relativas à rádio e à televisão. Constituirá, nomeada-
mente, preocupação inspiradora da arquitectura jurídica 
e funcional da nova estrutura evitar a actual descarac-
terização e secundarização do serviço público de rádio 
face ao serviço público de televisão;
Reformular o modelo de gestão da concessionária dos 
serviços públicos, com o objectivo de assegurar uma 
efectiva independência face ao poder político, designa-
damente através de mecanismos relativos à designação 
dos seus principais responsáveis e da atribuição de 
competências reforçadas a conselhos de opinião social-
mente representativos;
Promover a criação de provedores dos espectadores e 
dos ouvintes, dotados de um estatuto de independência 
face à concessionária dos serviços públicos, a quem 
competiriam funções de avaliação da programação emi-
tida, designadamente através da apreciação de queixas 
e sugestões dos espectadores e dos ouvintes;
Rever o actual contrato de concessão do serviço públi-
co de televisão, impondo, nomeadamente, obrigações 
quantificadas  de  programação  e  estabelecendo  critérios  
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parlamentar  no  final  do  ano  anterior   (Lei  
nº 53/2005 de 8 de Novembro). Compa-
rativamente com a Alta Autoridade, o go-
verno via na ERC a possibilidade de uma 
estrutura mais ágil e simultaneamente 
mais forte, com menos reguladores mas 
com mais capacidade de decisão, dado o 
reforço das assessorias especializadas. 
Mas a legitimação social da ERC depen-
deria, em parte, da sua capacidade de 
distanciamento relativamente à herança 
da AACS que, mais do que processos, 
deixou  uma   imagem  de   ineficiência  e  de  
dúbia independência face ao poder políti-
co. No que toca à independência ou, pelo 
menos, à percepção social relativamente 
à independência, a ERC não poderia, no 
entanto, ter começado de pior forma.
A escolha dos cinco membros do Conse-
lho Regulador (quatro por designação da 
Assembleia da República e um – o pre-
sidente – por estes cooptado) foi, desde 
logo, objecto de um coro de protestos, 
principalmente pelo facto de ter sido co-
nhecido o nome do Presidente da enti-
dade antes mesmo dos restantes quatro 
membros que compõem o órgão terem 
sido  eleitos,  contrariando  assim  o  que  fi-
cara estabelecido na própria Constituição 
da República Portuguesa (artigo 39). No 
dia 1 de Fevereiro, o PCP acusou os dois 
partidos que tiveram a responsabilida-
de de seleccionar e de fazer aprovar os 
nomes dos quatro membros do Conselho 
Regulador (o quinto deveria ser cooptado 
por eles) – Partido Socialista e Partido 
Social Democrata – de terem cortado pela 
raiz qualquer hipótese de credibilidade 
dos mecanismos de regulação do sector 
da comunicação social. Numa declaração 
no plenário da Assembleia da República, 
o deputado do PCP, António Filipe, deu 
como exemplo da falta de independência 
da ERC o facto de já se saber que Aze-
redo Lopes seria o quinto elemento do 
Conselho Regulador: ‘Não desmentido 
por  ninguém  e  confirmado  implicitamente  
por todos, como tendo sido uma escolha 
feita, não pelos quatro candidatos que 
ainda nem foram eleitos, mas mais preci-
samente pelo engenheiro Sócrates e pelo 
doutor Marques Mendes’ (in Público, 2 de 
Fevereiro de 2006). Na opinião de Antó-
nio Filipe, se os candidatos a membro do 
Conselho Regulador aceitarem que esta 
decisão fosse, na prática, tomada pelos 
líderes partidários dos principais partidos 
parlamentares, não darão garantias de 
exercer funções de regulação com a isen-
ção e independência exigíveis (in Público, 

na entrevista que Augusto Santos Sil-
va deu ao Público no dia 12 de Maio de 
2005. Relativamente às dimensões mais 
estruturais da política governamental para 
o sector, o ministro referia então que as 
políticas públicas devem ter o seu quadro 
de   referência   definido   pelo   Parlamento  
(ele próprio é Ministro dos Assuntos Par-
lamentares); que deve ser feita a defesa 
dos serviços públicos de rádio e de tele-
visão e que a regulação do sector deve 
ser  forte,  eficaz  e  independente  do  poder  
político.   E,   uma   vez   mais,   reafirmou   as  
zonas de intervenção mais imediata: nova 
autoridade reguladora do sector, os pro-
vedores do ouvinte e do telespectador, a 
concentração mediática, estatuto dos jor-
nalistas, lei da rádio, revisão do contrato 
de concessão da RTP e lei da televisão 
com o objectivo de reintegrar a concessão 
de ‘A Dois’ na RTP. As prioridades para o 
sector   estavam,   portanto,   definidas.   Se  
2005 foi o ano da enunciação, podemos 
afirmar   que   uma   parte   substancial   das  
medidas anunciadas tiveram efectiva con-
cretização no ano que estamos agora a 
considerar.

Regulação dos media

Foi precisamente em 2006 que a nova En-
tidade Reguladora para a Comunicação 
Social (ERC) entrou em funcionamento. 
Esta nova entidade, que deixava para 
trás a Alta Autoridade para a Comunica-
ção Social (AACS), foi aprovada em sede 

de  avaliação  de  forma  a  fixar  exigentes  padrões  de  qua-
lidade;
Alterar a actual situação da 2:, integrando-a plenamente 
numa concessão única do serviço público de televisão 
e reforçando a sua identidade, sem prejuízo de serem 
mantidas e mesmo estimuladas formas sustentáveis de 
participação de entidades representativas da sociedade 
civil;
Garantir o desenvolvimento do serviço público prestado 
pela agência Lusa de forma independente e rigorosa, 
no quadro da estabilidade do relacionamento contratual 
entre  o  Estado  e  a  agência,  a  quem  se  exigirá  uma  efi-
ciente e criteriosa gestão de recursos e a continuidade 
da sua função de agência nacional, das comunidades 
portuguesas e da lusofonia, apta a prestar serviços 
específicos   à   comunicação   social   regional   e   local   e   a  
disponibilizar os seus arquivos, que constituem uma im-
portante memória da história recente do País.
Promover a revisão da legislação relativa ao exercício 
da actividade jornalística, aperfeiçoando os mecanis-
mos relativos aos respectivos direitos, incluindo os de 
autor   e  o   sigilo  profissional,   e   clarificando  os  modelos  
normativos de demarcação das atribuições e compe-
tências das direcções de informação e de programação 
face às administrações das empresas de media, sejam 
públicas ou privadas.
Rever a legislação da rádio, designadamente valorizan-
do  o  papel  específico  das  rádios  locais,  e  da  televisão,  
corrigindo os erros técnicos da actual Lei e adaptando 
as respectivas normas à nova realidade digital.
Aprovar medidas que incentivem a difusão radiofónica 
da música portuguesa.

2 de Fevereiro de 2006). 
As dúvidas que se levantaram relativa-
mente à independência dos membros do 
Conselho Regulador acordados entre os 
dois grandes partidos (Estrela Serrano e 
Rui Assis Ferreira indicados pelo PS e Elí-
sio Cabral de Oliveira e Luís Gonçalves da 
Silva  indicados  pelo  PSD)  não  se  ficaram  
pelo PCP. Na ‘opinião publicada’ (essen-
cialmente ao nível da imprensa e dos we-
blogs) o assunto foi também amplamente 
discutido. Entre outros, o Sindicato dos 
Jornalistas e o professor universitário e 
animador do blog Irreal TV, Francisco Rui 
Cádima, destacaram-se na contestação 
do que consideraram ter sido uma grave 
ingerência do poder político-partidário na 
escolha do Presidente da ERC.
A ERC viu-se também, logo no início, sob 
fogo cruzado do governo e dos principais 
grupos de comunicação social do país a 
propósito das taxas que estes deveriam 
pagar à entidade reguladora. Centrando 
os seus argumentos no facto de ser res-
ponsabilidade do Estado e não do mer-
cado  financiar  a  ERC,  os  maiores  empre-
sários da comunicação social, com todo 
o potencial de visibilidades que lhes está 
garantido, denunciaram publicamente 
esta intenção do governo que entendiam 
como uma tentativa inconstitucional de 
domesticar os media.
Apesar da objectiva fragilização de que 
padeceu logo no seu arranque, a ERC 
procurou agarrar com determinação os 
processos herdados da anterior entida-
de reguladora, entre os quais se encon-
trava o explosivo dossier da renovação 
das licenças da SIC e da TVI. As duas 
operadoras televisivas tinham já tentado 
encontrar mecanismos que lhes permitis-
sem uma renovação tácita das licenças, o 
que não viria a acontecer. A SIC (através 
da Impresa) pediu a 8 de Dezembro de 
2005 ao Tribunal Administrativo e Fiscal 
o reconhecimento da renovação tácita da 
licença de televisão da SIC, por falta de 
resposta da AACS (a SIC entregara o pe-
dido de renovação de licença em Maio de 
2005). A Media Capital (detentora da TVI) 
fez, por outro lado, saber que considerava 
a licença tacitamente renovada, uma vez 
que tinha também expirado o prazo para 
resposta da AACS (a TVI entregara o pro-
cesso na AACS em Junho).
Conscientes de que o incumprimento de 
um conjunto de obrigações legais poderia 
eventualmente dar margem de manobra a 
uma entidade reguladora para uma deli-
beração contrária aos seus interesses, 
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mento da análise dos mecanismos subtis 
(e extraordinariamente difíceis de objec-
tivar) de exercício de poder que podem 
efectivamente condicionar a informação 
a que os cidadãos têm acesso e, conse-
quentemente, a leitura do desempenho de 
actores políticos, económicos e sociais.
Se a hetero-regulação da comunicação 
social tem um lugar a desempenhar nas 
sociedades democráticas avançadas, a 
auto-regulação tem vindo a ser também 
considerada uma dimensão estruturante 
(e  eventualmente  mais  eficaz)  nos  proces-
sos  de  responsabilização  e  de  qualificação  
dos media. O próprio Estado tem vindo a 
promover, em algumas circunstâncias, o 
processo de auto-regulação, tratando-se 
– como no caso dos provedores do ouvin-
te e do telespectador – de uma situação 
de ‘auto-regulação imposta’. De facto, foi 
em sede parlamentar (Lei nº 2/2006 de 
14   de   Fevereiro)   que   ficou   determinada  
que, para além dos já existentes Conse-
lhos de Opinião, a Rádio e Televisão de 
Portugal, SGPS (Grupo RTP) passaria 
a contar com um Provedor do Ouvinte e 
com um Provedor do Telespectador. Para 
os cargos foram indigitados José Manuel 
Paquete de Oliveira (TV) e José Nuno 
Martins (Rádio). O programa da respon-
sabilidade de Paquete de Oliveira, A Voz 
do Cidadão, estreou em horário nobre no 
dia 16 de Setembro; o programa de José 
Nuno Martins, Em nome do Ouvinte, foi 
para o ar, pela primeira vez, no dia 9 de 
Setembro. Aos provedores compete rece-
ber e avaliar a pertinência de queixas e 
sugestões dos ouvintes e telespectadores 
sobre os conteúdos difundidos pelos ser-
viços públicos de rádio e de televisão. En-
quanto mediadores da visão que os cida-
dãos expressam dos conteúdos (tanto ao 
nível da presença como da sua ausência) 
dos serviços públicos e dos produtores 
desses conteúdos, os provedores zelam 
pelo ‘bem público’, tendo o legislador pro-
curado assegurar a sua independência 
através da inabilidade de funções até ao 
final  dos  respectivos  mandatos.
Ainda ao nível da auto-regulação, mas 
sem recurso a instrumentos legais, há a 
registar, em 13 de Setembro de 2006, a 
assinatura de um Acordo de Auto-regula-
ção  sobre  a  classificação  da  programação  
da RTP, SIC e TVI. As três operadoras de 
televisão generalista terrestre entende-
ram adicionar à avaliação de conteúdos 
já feita pela Comissão   de   Classificação  
de Espectáculos e a CINEDOC, confor-
me prevê a lei, um acordo que prevê a 

as operadoras procuravam, desta forma, 
minorar as possibilidades de tal vir a acon-
tecer. Os argumentos relativos ao deferi-
mento tácito apresentados pelas opera-
doras de televisão não colheram e a ERC 
pegou no assunto em mãos.
Em qualquer caso, uma entidade recém-
chegada e num difícil contexto de legitima-
ção pública não teria condições efectivas 
para indeferir a renovação das licenças 
das duas televisões, mesmo que as suas 
obrigações legais não tivessem sido cum-
pridas. Em Junho a ERC anunciou publi-
camente a renovação das duas licenças 
(www.erc.pt; Notas de Imprensa). Interro-
gada sobre o facto da TVI ter obtido uma 
licença com base num projecto que nada 
tinha a ver com o actual, o que poderia ter 
sido entendido como incumprimento gros-
seiro das obrigações previstas, Azeredo 
Lopes admite a impotência da entidade a 
que se preside da seguinte forma: ‘Isso é 
verdade, mas a verdade é que não pos-
so mudar o passado. Gostaria de ter tido 
mais tempo para apreciar, mas os nossos 
prazos de decisão pedem meças aos me-
lhores das entidades idênticas’ (Público, 
20 de Novembro de 2006). Este proces-
so de renovação das licenças pôs a nu a 
impossibilidade  de  uma  entidade  em  afir-
mação considerar sequer seriamente ou-
tra possibilidade que não a da renovação 
das licenças das televisões generalistas, 
apesar de ambas se terem transformados 
em canais monotemáticos e de se terem 
desviado dos compromissos inicialmente 
assumidos.
Ao longo de quase um ano, a ERC pro-
duziu cerca de uma centena de delibe-
rações, procurou aproximar-se de uma 
conjunto de agentes sociais, procurando 
promover uma cultura de cooperação e 
de diálogo. Mas, neste primeiro ano de 
funcionamento,  a  sua  acção  fica  também  
marcada por uma relativa descentração 
do dever constitucional (e obviamente nu-
clear) de zelar pelo direito à informação 
livre, pela diversidade e pela independên-
cia da comunicação social face ao poder 
político e económico, como prevê as três 
primeiras alíneas do artigo 39 da Consti-
tuição da República Portuguesa. Aquele 
que  ficou  conhecido  como  o  Caso  Eduar-
do Cintra Torres traduz de forma exemplar 
o entendimento do que a ERC considerou 
ser mais importante na sua acção. A ERC 
valorizou a defesa legítima do bom nome 
dos jornalistas da RTP que foram acusa-
dos   com   insuficiente   demonstração   por  
parte de Eduardo Cintra Torres, em detri-

adopção  de  uma  sinalética   identificadora  
comum, repartida por quatro níveis de 
visionamento, consoante a faixa etária a 
que se destinem os programas.

Os media electrónicos

Tanto ao nível da regulação como da 
auto-regulação, o ano de 2006 foi fértil em 
actividade e em experiências inovadoras 
no plano nacional. Mas a acção política 
não   se   ficou   por   aqui.   A   rádio,   a   televi-
são, a diversidade informativa e cultura 
e o Estatuto dos Jornalistas estiveram na 
agenda. Embora vários processos legais 
estejam ainda em andamento, este foi um 
ano de grande actividade no sector. A Lei 
da Rádio (Lei nº 7/2006 de 3 de Março) 
foi particularmente polémica devido à im-
posição de quotas de música portuguesa 
(artigo 44º -A 1): ‘A programação musical 
dos serviços de programas de radiodifu-
são sonora é obrigatoriamente preenchi-
da, em quota mínima variável entre 25% 
e 40%, com música portuguesa’. A Lei foi 
bem recebida pela Associação Fonográ-
fica   Portuguesa   (AFP),   mas   fortemente  
criticada pela Associação Portuguesa de 
Radiodifusão (APR).
Em declarações ao jornal Público (12 de 
Janeiro de 2006), o Presidente da AFP, 
Eduardo  Simões  afirmava  que  tal  lei  dava  
esperança e mais segurança às empresas 
que apostam na música nacional: ‘Assim, 
ao assinar contrato com um artista, uma 
editora sabe que há mais hipóteses de ele 
passar na rádio’. Por outro lado, o Presi-
dente da APR, José Faustino, declarava 
ao mesmo jornal que lamentava que os 
parlamentares tivessem feito estas altera-
ções sem fazer alterações globais. ‘Mais 
uma vez aprovam medidas que prejudi-
cam as rádios’. Nas quotas, joga-se cla-
ramente o antigo debate da protecção do 
património entendido como social e cultu-
ralmente relevante e a liberdade de pro-
gramação que as rádios procuram garan-
tir para si próprias. Para as editoras e para 
aqueles que entendem que o património 
cultural nacional deve ser defendido, esta 
lei da rádio representa uma clara vitória.
No que diz respeito à televisão, e mais 
particularmente à RTP, era já sobejamen-
te conhecida a discordância do Partido 
Socialista relativamente à política dos 
governos anteriores liderados por Durão 
Barroso e por Santana Lopes. Era do co-
nhecimento público, por exemplo, a inten-
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Liberdade e pluralismo: 
nota  final

Ainda que as questões da liberdade e do 
pluralismo sejam transversais aos objecti-
vos enunciados para as mudanças intro-
duzidas (ou tentadas) na regulação dos 
media, em geral, e dos media electrónicos 
em particular, duas grandes temáticas do-
minaram ainda o ano de 2006 e continua-
rão certamente a marcar a agenda duran-
te o ano de 2007: o Estatuto dos Jornalis-
ta e a concentração da propriedade dos 
media. O novo Estatuto dos Jornalistas 
esteve e está envolto em polémica. Para 
o Sindicato de Jornalistas, a proposta em 
debate constitui uma ameaça à liberdade 
e à diversidade informativa, afecta a con-
fiança   das   fontes   e   ignora   a   autonomia  
dos  Jornalistas.  No  final  do  ano  em  análi-
se, o sindicato promoveu uma subscrição 
pública contra a proposta do governo que 
foi assinada por 2.500 pessoas  (http://
www.jornalistas.online.pt). A proposta de 
Lei de Alteração ao Estatuto do  Jornalista 
continua em debate.
Apesar de um conjunto de acusações re-
lativamente à governamentalização dos 
órgãos de comunicação social, nome-
adamente de serviço público (inter alia, 
Expresso, 04 de Novembro; Público, 29 
de Outubro e 7 de Novembro), o execu-
tivo de José Sócrates procurou dar um 
sinal claro num aspecto frequentemente 
entendido como fundamental para a liber-
dade de informação e para o pluralismo 
cultural: a preparação de uma proposta 
de lei sobre a concentração dos media. 
Apesar de a revisão constitucional de 
1982, ter ‘exigido’ ao Estado um regime 
relativo à titularidade dos meios de comu-
nicação social, tal nunca viria a acontecer. 
A Constituição da República Portuguesa 
garante a não-concentração dos meios 
de comunicação social, mas – até ao mo-
mento – a Assembleia da República não 
produziu qualquer lei instrumento legal 
que permitisse, de forma rigorosa, deter-
minar o que constitui efectivamente con-
centração, tanto vertical como horizontal. 
Nesta matéria, o governo apresenta, pela 
primeira vez, um conjunto de parâmetros 
claramente   definidos   (http://www.ics.pt/
Ficheiros/Legisl/Concentracao/prop_lei_
concentracao_media.pdf). Em termos de 
limites horizontais, a proposta prevê que 
estes limites sejam ultrapassados quando 
os meios de comunicação social detidos 
por uma empresa, no mesmo mercado re-

ção do novo governo socialista de tornar 
mais exigentes as obrigações das tele-
visões pública e privadas e de reintegrar 
plenamente o canal ‘A Dois’ na concessão 
de Serviço Público de rádio e de Televi-
são. (v, inter alia, Público, 23 de Abril de 
2005). E foi precisamente nesse sentido 
que se caminhou durante o ano de 2006.
No dia 16 de Novembro, o governo apro-
vou, em Conselho de Ministros, a propos-
ta de lei de televisão, na qual se regula o 
acesso à actividade, o seu exercício bem 
como a reintegração do canal ‘A Dois’ 
numa concessão única de serviço públi-
co. Relativamente às alterações na Lei 
da Televisão de 2003 (em debate até ao 
fim   do   ano   de   2006),   tal   era   necessário  
– nas palavras do Ministro dos Assuntos 
Parlamentares2 – por três razões: porque 
o canal Dois foi remetido para um estatuto 
atípico de concessão de serviço público; 
2) porque as condições para atribuição, 
renovação,  revogação  e  modificação  de  li-
cenças eram pouco exigentes e 3) porque 
era necessário preparar o lançamento da 
televisão digital terrestre. Com a lei, en-
tre outros objectivos, o executivo de José 
Sócrates pretende adaptar o quadro legal 
ao surgimento de novos tipos de agrega-
dores  de  conteúdos,  densificar  as  obriga-
ções dos operadores de televisão, tornar 
mais transparentes os processos de atri-
buição e renovação de licenças e reforçar 
as obrigações do serviço público.
No mesmo Conselho de Ministros de 16 
de Novembro foi ainda aprovada uma 
Proposta de Lei sobre a Reestruturação 
da Concessionária do Serviço Público de 
Rádio e de Televisão. Na apresentação do 
documento3, Augusto Santos Silva expli-
cou que este diploma era necessário para 
que pudesse ser dado como concluído 
o processo de reestruturação interna no 
grupo RTP (que deverá mudar de designa-
ção) e para que fossem criadas condições 
para uma melhor governabilidade. Esta 
reestruturação prevê mudanças no modelo 
de gestão da RTP, reforçando o acompa-
nhamento parlamentar da empresa.

2 http://www.portugal.gov.pt/NR/rdonlyres/7A05F3DA-
8C14-4EE1-B62E-95AD3A6E3A06/0/Apres_Prop_Lei_
Televisao.pdf

3 http://www.portugal.gov.pt/NR/rdonlyres/F7C6D3D0-
FA18-4341-916D-B9B07A4BA275/0/Apres_Reestrutu-
racao_RTP.pdf

levante, ultrapassem 50% de audiências 
ou 50% da circulação. Os limites designa-
dos diagonais acontecem quando alguém 
detiver meios de comunicação em dois ou 
mais mercados relevantes. Nestes casos, 
os limites vão descendo gradualmente: 1º 
mercado – 50%; 2º mercado -33,3% e 3º 
mercado 16,6%.
Num ano em que muito mudou na esfe-
ra da comunicação, nomeadamente com 
a explosão dos jornais gratuitos, com a 
proliferação de informação (jornalística ou 
não) em novos suportes e com a participa-
ção progressiva dos cidadãos no espaço 
público digital, nomeadamente na blo-
gosfera, o quadro legislativo e regulador 
aqui apresentado mantêm-se claramente 
preso aos formatos mais tradicionais da 
comunicação   e   dos  media   e   dificilmente  
poderá responder às questões que a con-
vergência tecnológica e que a erosão de 
fronteiras   profissionais   não   deixarão   de  
colocar.
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representa 7,5% e a rádio, 6,3%. 
O padrão distributivo das receitas publici-
tárias   aqui   identificado   é   comparável   ao  
registado noutros mercados como o ita-
liano, espanhol, norte-americano ou japo-
nês. Em contraste, o investimento publici-
tário em imprensa supera o da televisão 
na Alemanha e em França.
Segundo a Marktest/Mediamonitor, Indús-
tria Alimentar, Higiene Pessoal, Serviços e 
Equipamentos de Comunicação, Indústria 
Automóvel, Comércio, Bebidas e Bancos 
e Outras Instituições Financeiras foram, 
entre 2002 e 2004, os sectores de acti-
vidade  mais   significativos   em   termos   de  
investimento publicitário, representando 
cerca  de  79%  deste  financiamento.

2. Televisão Hertziana: 
Consumos  e  Perfil  dos  
Públicos

Entre 2000 e 2005, o valor das indemni-
zações compensatórias atribuídas pelo 
Estado à RTP pela prestação do serviço 
público de televisão registou aumentos 
sucessivos, evoluindo de cerca de 89 mi-
lhões de euros, em 2000, para os 145 mi-
lhões, em 2005. A reestruturação das em-
presas concessionárias do serviço público 
de radiodifusão, realizada pelo Governo 
entre 2002 e 2003, trouxe alterações ao 
respectivo   sistema   de   financiamento.   A  
nova contribuição para o audiovisual, ins-
tituída  em  2003,  passou  a  beneficiar  não  
apenas a RDP como também o canal 2:, 

1. Investimento Publicitário

A televisão continua a concentrar a maior 
parcela do investimento publicitário, se-
guida da imprensa. Segundo o Instituto 
Nacional de Estatística (INE), a venda 
de espaço publicitário nos meios “tradi-
cionais” – Televisão, Imprensa, Outdoor, 
Rádio, Cinema e Internet – totalizou, em 
2004, 2.806.470,9 milhares de euros e, 
em 2005, 2.963.189 milhares de euros. 
A hegemonia da televisão como principal 
meio de investimento publicitário eviden-
ciou-se particularmente em 2005, com 
este meio a registar uma quota de 57,4% 
(mais 10 p.p. do que no ano anterior). No 
mesmo ano, a imprensa detinha uma fa-
tia  de  18,3%,  quando,  em  2004,  se  fixara  
em 27,2%. Por outras palavras, a subida 
da quota publicitária da televisão é direc-
tamente proporcional à descida da quota 
publicitária da imprensa O outdoor, como 
terceira plataforma de venda de espaço 
publicitário, acumulou uma parcela de 
15,8% nos dois anos, mais do dobro em 
relação à rádio, que vem descrevendo 
uma curva descendente de venda de es-
paço publicitário. Embora com uma quota 
secundária, o cinema tem registado ligei-
ras subidas de investimento publicitário.
A Marktest/Mediamonitor calcula que, em 
2004, o total do investimento publicitário 
tenha ascendido a 2.995.479 milhares de 
euros. Os dados da mesma fonte, tendo 
como referência preços de tabela, con-
firmam   o   predomínio   da   televisão   como  
plataforma publicitária, embora atribuindo 
a este meio uma quota de 63,2%, contra 
22,6% captados pela imprensa. O outdoor 

vedado à publicidade comercial. Em 2006, 
esta contribuição, cobrada todos os me-
ses juntamente com a factura de electrici-
dade,  foi  fixada  em  1,72  euros.  
Não   se   alterou   significativamente,   entre  
2000 e 2005, o tempo médio diário de vi-
sionamento televisivo. Em 2000, os portu-
gueses despenderam em média cerca de 
03h23 por dia a ver televisão, valor ligei-
ramente inferior ao de 2005 (03h32). Os 
adultos tendem a consumir mais televisão 
do que as crianças dos 4 aos 14 anos, e 
a diferença entre os dois grupos etários 
tem vindo a acentuar-se. Realizando uma 
análise comparativa genérica, os tempos 
de consumo de televisão em Portugal não 
contrastam com os registados na maior 
parte dos países europeus, onde o tem-
po médio de visionamento se situa num 
intervalo entre as três e as quatro horas 
diárias.
Numa relação entre o tempo de visiona-
mento e o share dos dois canais generalis-
tas hertzianos de serviço público, observa-
se que a RTP1 sofreu uma quebra destes 
indicadores entre 2000 e 2001, seguindo-
se uma recuperação gradual nos anos se-
guintes,  igualmente  reflectida  no  share em 
horário nobre. Em 2004, a RTP1 recupe-
rou o share obtido em 2000, desempenho 
em parte explicado pela transmissão dos 
jogos do Euro 2004 e também dos Jogos 
Olímpicos de Atenas. Com excepção de 
2004, o share e o tempo de visionamento 
do segundo canal generalista de serviço 
público, concebido como alternativo em 
termos de programação e de informação, 
mantiveram-se estáveis nos últimos anos. 
Não obstante, a RTP1 manteve-se o ter-
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tebol e programas de informação, as duas 
estações comerciais captaram as maiores 
audiências  na  exibição  de  filmes  e  de  sé-
ries. 
Em 2001, 2003 e 2004 registaram-se, 
genericamente, pequenas oscilações na 
caracterização   sociodemográfica   dos   te-
lespectadores da televisão generalista. 
Reportando aos dados de 2004, e con-
siderando o indicador Região, a região 
do Interior foi aquela que registou o mais 
elevado nível de visionamento em todos 
os canais (RTP1 e SIC 26%; TVI 23%; 
2: 22%). A classe D foi aquela que, no 
mesmo ano, mais pesou nas audiências 
da RTP 1 (37%), SIC (36%) e TVI (34%). 
Apenas a 2: foi, em termos proporcionais, 
mais vista pela classe C2 (29%). Quanto 
à caracterização por género, as mulheres 
afirmaram-se   como   mais   significativas  
nas audiências da TVI (62%), SIC (59%) 
e RTP 1 (53%). Os homens, no entanto, 
preferiram a 2: (51%). 
Analisando a distribuição das audiências 
por escalões etários, evidenciam-se duas 
conclusões. Em primeiro lugar, os espec-
tadores com mais de 64 anos foram os 
mais representativos nas audiências de 
todos os canais (RTP 33%; TVI 24%; SIC 
19%; 2: 20%). Como segunda conclusão, 
registou-se uma descida, em todos os 
canais generalistas com excepção da 2:, 
dos níveis de visionamento do escalão in-
fanto-juvenil (4/14 anos), sendo este o es-
calão etário menos representativo na SIC 
(12%), TVI (11%) e RTP1 (6%).
As audiências televisivas surgem ago-
ra mais fragmentadas, considerando o 
aumento   e   a   diversificação   da   oferta   de  
conteúdos audiovisuais. Em particular, a 
televisão por assinatura (cabo e satélite) e 
o vídeo vieram contribuir para esta disper-
são dos públicos em relação aos quatro 
principais canais nacionais. O share do 
vídeo/outros tem crescido de forma sus-
tentada desde o ano 2000, inclusive no 
prime time.
Os  perfis  dos  espectadores  das  televisões  
generalistas e de vídeo/outros são qua-
se diametralmente opostos. Em 2004, a 
Grande Lisboa foi a Região com maiores 
índices de visionamento de vídeo / outros 
(36%). O Interior, por seu turno, foi a Re-
gião  menos  significativa,  com  7%.  A  clas-
se D, que mais contribui para os tempos 
de visionamento da televisão generalista, 
foi a menos representativa no consumo 
de vídeo/outros (15%). A ordem de estra-
tificação  social  verificada  para  a  televisão  
generalista – classes sociais D, C2, C1 e 

ceiro canal generalista mais visto, depois 
das estações comerciais SIC e TVI. Entre 
2000 e 2002, a TVI registou uma assina-
lável subida do share e passou a liderar 
os serões televisivos a partir de 2001. Os 
efeitos deste desempenho sobre a SIC e 
a RTP são visíveis nas quotas de audi-
ência que perdem em 2001. Informação, 
reality shows  e  ficção  nacional  constituem  
os três eixos da reorientação estratégica 
da programação da TVI.
A SIC – considerada um case study na 
Europa devido ao seu fulgurante êxito na 
década de 90 – foi, no entanto, o canal te-
levisivo que registou as maiores descidas 
do share e do share no prime time a partir 
de 2001.
Agregando os tempos de emissão por 
segmentos e tipos de programas, Ficção 
e Informação constituíram as bases das 
grelhas de programação dos quatro ca-
nais   generalistas.   Identificam-se,   no   en-
tanto,  flutuações  por  canal,  que  matizam  
a tendência genérica de uniformização 
e homogeneização no planeamento das 
grelhas. 
De uma forma geral, os dois canais de 
serviço público distinguem-se pelo maior 
tempo de emissão dedicado à Informa-
ção; os dois canais comerciais salientam-
se pelo maior tempo de emissão consa-
grado à Ficção. Assinala-se também uma 
subida do consumo dos programas de 
Divertimento, uma tendência mais eviden-
te na RTP1 e na SIC. Entre 2000 e 2004, 
a RTP1 e a TVI reduziram drasticamen-
te o tempo de emissão de programas de 
Juventude; a 2: e a SIC foram os canais 
que mais minutos de emissão dedicaram 
a este segmento de programas. A 2: foi o 
canal que transmitiu mais minutos de pro-
gramas desportivos neste período tempo-
ral, seguido da RTP1. A SIC e a TVI de-
dicaram, comparativamente, pouco tempo 
de emissão ao Desporto. 
De  modo  mais  fino,  a  análise  dos  progra-
mas mais vistos na televisão portugue-
sa   permite   identificar   três   tendências:   a  
popularidade dos eventos desportivos, 
em particular os jogos de futebol, facto, 
aliás, que explica os elevados preços de 
aquisição dos direitos de transmissão; a 
preferência, também em televisão, uma 
das “janelas de exploração” das obras ci-
nematográficas,  pelas  grandes  produções  
de origem norte-americana; no caso das 
séries, o êxito das produções nacionais. 
Os   dados   dão-nos   uma   leitura   final:   se  
entre os programas mais vistos a RTP se 
destacou pela transmissão de jogos de fu-

A/B – praticamente inverte-se no que toca 
ao visionamento de vídeo/outros: o estra-
to C1 foi o mais representativo em 2004, 
com 31%, seguindo-se o A/B, com 30%. 
Numa caracterização por género, se, em 
2004, as mulheres viram mais os canais 
generalistas, os homens, em contraparti-
da, contribuíram em 59% para as audiên-
cias de visionamento de vídeo/outros. Ao 
longo  dos  anos  confirma-se  que  o  grupo  
etário com mais de 64 anos é o que vê 
mais televisão. Porém, os telespectadores 
mais velhos foram, em 2004, os que des-
penderam menos tempo no visionamento 
de vídeo/outros (11%). A faixa dos 35/44 
anos apresentou os mais elevados índi-
ces neste visionamento, seguida do grupo 
entre os 25/34 anos. A representatividade 
do escalão 4/14 foi ligeiramente superior 
em comparação com a televisão genera-
lista – 14% – mas ainda assim denotando 
uma quebra em relação a 2001. Os dados 
para este grupo sugerem uma deslocação 
para o consumo de outros suportes medi-
áticos além da televisão e do vídeo.

3. Televisão por Cabo e 
Satélite em Portugal 

Segundo a Autoridade Nacional das Co-
municações (ANACOM), o segmento de 
televisão por cabo e por satélite (DTH) re-
gistou uma subida continuada do volume 
de receitas entre 2000 e 2004. Em 2000, o 
cabo e satélite representavam um total de 
receitas superior a 200 milhões de euros; 
em 2004, esse valor subiu para os 433 mi-
lhões (aumento de 115,9%).
Entre 2000 e 2005, a percentagem de alo-
jamentos cablados face ao total de aloja-
mentos progrediu dos 54 para os 75%. No 
mesmo intervalo temporal, a percentagem 
de assinantes do serviço de cabo em re-
lação à população total evoluiu dos 9 para 
os 13%. 
O serviço de televisão por cabo era subs-
crito, em 2005, por 1,4 milhões de assi-
nantes, quando em 2000 este número se 
fixava  em  925  mil.  Já  o  serviço  de  distri-
buição de televisão através da tecnologia 
Direct To Home contava com 394 mil as-
sinantes, quando esse número era de 132 
mil em 2000. Em 2005, os assinantes de 
DHT representavam 3,7% da população.
As regiões de Lisboa e do Norte concen-
tram as maiores percentagens de assi-
nantes do serviço de televisão por cabo, 
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ano, em 1,8 deslocações anuais, valor 
inferior à média europeia. Este indicador 
revela fracos hábitos de visionamento de 
cinema em Portugal. 
Cerca de 68% dos espectadores con-
centram-se nos distritos de Lisboa, Porto 
e Setúbal, também dos mais populosos 
do país. É igualmente nestes distritos, 
incluindo Faro, que a oferta de recintos 
e de salas de cinema é mais alargada. 
Estes valores como que se projectam na 
geografia   do   território   nacional,   permitin-
do traçar uma fronteira entre o Litoral e 
o Interior. Distritos como Évora, Castelo 
Branco, Viseu, Vila Real, Bragança, Beja 
e Portalegre são aqueles onde se regis-
ta o menor número de espectadores. Por 
outro lado, apenas 66% dos concelhos do 
país têm recintos de cinema. Por exem-
plo, em Coimbra, 53% concelhos estão 
privados destas infra-estruturas.
Cerca de 73% dos recintos de cinema 
possuem um único ecrã. Os recintos com 
mais do que uma sala situam-se funda-
mentalmente nos maiores aglomerados 
urbanos, com maior densidade populacio-
nal, e também com maior frequência de 
visionamento   de   cinema.  A   configuração  
de   espaços   de   exibição   cinematográfica  
em multiscreen e multiplex   reflecte   uma  
profunda alteração na lógica e ritmos de 
distribuição   e   exibição   cinematográficas,  
com efeitos tanto na produção como no 
consumo.
A   produção   cinematográfica   nacional  
não aumentou no intervalo entre 2000 e 
2004. Mantém-se uma forte dependência 
do sector em relação a apoios públicos 
(sobretudo nacionais) e a inexistência de 
dados relativos às proporções de investi-
mento privado.
O  financiamento  público  de  produções  ci-
nematográficas   totalmente   nacionais,   ou  
em co-produção, pelo Instituto de Cine-
ma, Audiovisual e Multimédia (ICAM) re-
gista, no entanto, uma tendência de desci-
da  desde  2002,  com  reflexo  no  número  de  
obras apoiadas. Entre 2000 e 2005, 2001 
foi o ano em que mais verbas foram atri-
buídas e mais produções foram apoiadas 
pelo Instituto: 14,4 milhões de euros, dis-
tribuídos por 89 obras. 2005 foi o ano do 
intervalo temporal em que menos verbas 
foram atribuídas e menos produções fo-
ram apoiadas pelo ICAM: 7,2 milhões de 
euros, distribuídos por 42 obras. Em cin-
co  anos,  verifica-se  um  decréscimo  para  
cerca metade das verbas e do número de 
obras apoiadas.
Não é possível estabelecer por ano uma 

embora notando-se uma ligeira tendência 
decrescente. O serviço de televisão por 
cabo tem menor percentagem de assinan-
tes nas regiões Centro, Alentejo e Algarve 
e Regiões Autónomas da Madeira e dos 
Açores. Porém, a maior taxa de penetra-
ção do serviço de cabo regista-se na Re-
gião Autónoma da Madeira (27%), seguin-
do-se Lisboa (25,6%) e Região Autónoma 
dos Açores (16,6%). 
Centro e Norte são as regiões do país 
com maior número de assinantes do ser-
viço de televisão por satélite, seguindo-se 
Alentejo e Lisboa.
A TV Cabo é a mais importante empresa 
deste mercado, com uma quota de 80%. 
O número de alojamentos cablados sob 
sua  responsabilidade  ascendia,  no  final  de  
2005, a 2.666 milhares, 95,6% das quais 
com capacidade interactiva. Os assinan-
tes da televisão por subscrição somavam, 
no mesmo período, 1.479 milhares (1.090 
milhares do serviço de cabo, 289 milha-
res do serviço de satélite). O número de 
clientes dos serviços premium totalizava 
774 mil; o canal Sport TV é o favorito, com 
uma base de 417 mil clientes. Os aces-
sos de banda larga via cabo somaram, em 
2005, 348 milhares. 
Caracterizando   sociodemograficamente  
o   perfil   do   espectador   da   televisão   por  
cabo, Grande Lisboa e Litoral Centro são 
as regiões do país que mais contribuíram 
para as audiências da televisão por cabo 
entre 2000 e 2004. A classe C1 foi o es-
trato  social  mais  significativo.  Em  termos  
proporcionais, a faixa dos 35 aos 44 anos 
apresenta uma ligeira vantagem sobre ou-
tros segmentos etários no visionamento 
da televisão por cabo. 
Além dos canais generalistas acessíveis 
por  cabo  e  que  continuam  a  figurar,  nesta  
plataforma, como os mais vistos, tem-se 
verificado  uma   tendência  para  o  aumen-
to das audiências dos canais temáticos 
associados às estações generalistas. A 
presença dos operadores generalistas 
noutras plataformas de distribuição tele-
visiva, através do lançamento de canais 
temáticos, consubstancia uma estratégia 
de  diversificação  do  negócio  televisivo.

4. Cinema

A frequência anual média de cinema por 
habitante não evoluiu positivamente entre 
2000   e   2003   –   fixando-se,   neste   último  

relação directa entre obras apoiadas por 
fundos públicos e obras concluídas, por-
que   a   atribuição   de   financiamento   não  
obriga   à   finalização   da   obra   no   mesmo  
ano. Não obstante, de uma análise dos 
números, pode depreender-se que: a) um 
tempo longo separa o momento da atribui-
ção do apoio e o da conclusão da obra; 
b) há também um desfasamento temporal 
entre o momento da conclusão da obra e 
o da respectiva estreia; c) existe uma des-
proporção entre o número de obras apoia-
das e o número de obras concluídas ou 
estreadas por ano; d) há uma fraca divul-
gação e distribuição das obras apoiadas. 
Entre 2000 e 2005, o número de especta-
dores desceu de 19,1 para 15,7 milhões. 
Correlativamente, também as receitas de 
bilheteiras caíram 6,7% (dos 71 para os 
66 milhões de euros) entre 2004 e 2005. 
Esta tendência não afecta apenas Por-
tugal mas é comum a outros países. Em 
termos gerais, em 2005, o número de 
espectadores de cinema decresceu não 
apenas na União Europeia como nos Es-
tados Unidos e Japão (estes dois últimos 
países terão sido até os mais afectados). 
Na Europa, Reino Unido e Itália foram os 
países menos afectados por esta diminui-
ção do número de espectadores. 
Os   filmes   norte-americanos   continuam  a  
estar no topo dos catálogos das distribui-
doras – um segmento ele próprio controla-
do pelas majors norte-americanas. As cin-
co majors de distribuição com as maiores 
quotas de mercado concentram cerca de 
65% do mercado de distribuição cinemato-
gráfica  na  Europa.  Segundo  o  Observató-
rio Europeu do Audiovisual, entre as obras 
distribuídas na União Europeia, cerca de 
70% têm origem norte-americana, situa-
ção que não se alterou entre 2000 e 2004. 
Poderá  ainda  mencionar-se  a  dificuldade  
de   distribuição   de   filmes   europeus   fora  
dos mercados domésticos.
As  obras  cinematográficas  norte-america-
nas recolhem também a preferência dos 
públicos nacionais e representam a maior 
fatia de receitas de bilheteira. Sem incluir 
as  co-produções  Europa/EUA,  os  122  fil-
mes norte-americanos exibidos em Por-
tugal, em 2004, foram vistos por mais de 
12 milhões de espectadores (75,8%) e re-
colheram uma receita bruta superior a 50 
milhões de euros (75,5%). “Madagascar”, 
por si só, foi visto por 700 mil espectado-
res em 2005, ou seja, mais do que a soma 
dos   espectadores   de   filmes   portugueses  
em 2004 e 2005. No entanto, mesmo 
considerando a descida do número de es-
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cimento de 27% (entre 2000 e 2001), 
40% (entre 2001 e 2002), 20% (entre 
2002 e 2003) e de apenas 1% (entre 
2003 e 2004). O DVD veio imprimir um 
novo dinamismo ao negócio de vídeo, 
potenciando o aumento global dos níveis 
de rendibilidade deste mercado.
O licenciamento de novos títulos de VHS 
para venda e aluguer registou uma ten-
dência de descida em Portugal a partir 
de 2001: neste ano, foram licenciados 
pela IGAC 2.254 títulos em VHS, tendo 
este número descido para 879 em 2004. 
Contrariamente, o licenciamento de no-
vos títulos de DVD para venda e aluguer 
conheceu um crescimento exponencial 
no período temporal analisado, quase 
triplicando entre 2000 e 2004 (de 1.737, 
em 2000, para 4.809, em 2004). 
EUA e União Europeia constituem os 
dois principais pontos de origem dos títu-
los licenciados em VHS e em DVD, com 
ligeira vantagem do primeiro. Entre 2000 
e 2004, as majors continuaram a contro-
lar mais de metade do mercado nacional 
de venda e de aluguer de VHS/DVD. En-
tre as empresas nacionais associadas da 
APEV destacam-se a Lusomundo Audio-
visuais e a LNK como detendo as quotas 
de mercado mais elevadas nos últimos 
anos.

6. Rádio

O panorama da rádio em Portugal não 
se alterou substancialmente entre 2000 
e 2005. A excepção a este quadro de 
constância é o reforço da presença da 
Media Capital no sector, através da Me-
dia Capital Rádios, dando seguimento a 
uma estratégia iniciada em 1997 com a 
compra da Rádio Comercial à Presslivre. 
No caso da TSF, é pertinente sublinhar a 
aquisição do grupo onde se integra, a Lu-
somundo, pela Controlinveste, em 2005. 
Quanto aos canais da RDP, saliente-se a 
reestruturação operada em 2002 e 2003, 
no âmbito de uma reforma mais alargada 
que incidiu sobre os activos de media do 
sector público. 
A RFM e a Rádio Renascença, do Gru-
po Renascença, continuam a liderar o 
segmento em todos os níveis de estrati-
ficação  dos  públicos.  Numa  caracteriza-
ção   sociográfica   dos   públicos   de   rádio,  
Grande Lisboa, Litoral Norte e Interior 

pectadores, a proporção de visionamento 
de   obras   cinematográficas   norte-ameri-
canos decresceu em 2005: as 99 obras 
oriundas dos EUA foram vistas por mais 
de 9 milhões de espectadores (62,1%) e 
traduziram-se em receitas superiores a 39 
milhões de euros (61,9%). 
Em contrapartida, no mesmo intervalo 
temporal, duplicou o número de espec-
tadores  que  assistiram  a  filmes  portugue-
ses, bem como as receitas de bilheteira 
(de  1,3  para  3,1%).  Os  filmes  portugueses  
foram vistos por 209 mil espectadores em 
2004 e por 464 mil em 2005. Também os 
filmes  de  origem  europeia  registaram  uma  
subida  significativa  de  visionamento  entre  
2004 e 2005, praticamente multiplicando 
por dois o número de espectadores e as 
receitas de bilheteira (de 4,7 para 8%). Há 
um outro aspecto relevante a retirar dos 
dados disponibilizados pelo ICAM: apesar 
de  um  menor  número  de  filmes  portugue-
ses e europeus ter estreado em 2005, 
respectivamente, 13 e 61, estes obtiveram 
uma maior rendibilidade. 
Os principais exibidores, Lusomundo Ci-
nemas, Socorama - Castello Lopes Cine-
mas e Grupo Paulo Branco, concentraram, 
em 2004 e 2005, o maior número de ecrãs 
e cerca de 75% do total de espectadores. 
Estas empresas constituem-se igualmen-
te como os principais agentes de distribui-
ção  (cinematográfica  e  videográfica).  

5. Vídeo (VHS e DVD)

Segundo a International Video Federation, 
o segmento do VHS registou uma quebra 
continuada em termos de volume de ne-
gócios entre 2000 e 2004, dos 48,8 para 
os 25,7 milhões de euros. O DVD, pelo 
contrário, registou uma evolução notável 
entre 2000 e 2003, quase multiplicando 
por dez o seu volume de negócios (de 8,7 
milhões de euros em 2000 para 82,6 mi-
lhões em 2003). 
Dados da Associação Portuguesa de Edi-
tores de Videogramas (APEV), relativos 
aos associados desta organização, reve-
lam o mesmo quadro evolutivo em relação 
ao VHS e ao DVD, indiciando a substitui-
ção gradual do primeiro pelo segundo. Em 
2004, as receitas resultantes da venda e 
aluguer de VHS somaram 9 milhões de 
euros, contra 76,3 milhões obtidos no 
segmento DVD. Em termos agregados, o 
sector do vídeo registou margens de cres-

foram as regiões do país onde se regis-
taram os maiores índices de audição de 
rádio entre 2000 e 2004. Embora se note 
uma certa uniformidade na repartição das 
audiências de rádio por estrato social, os 
valores mais altos foram registados entre 
as classes C1 e C2. Genericamente, os 
homens ouvem mais rádio do que as mu-
lheres, numa distribuição de 55%-44%. A 
rádio é sobretudo consumida por públicos 
entre os 18 e os 44 anos. O grupo dos 15 
aos 17 anos foi aquele que ouviu menos 
rádio neste intervalo, com tendência de 
descida. 
Nos últimos anos, observou-se uma di-
versificação   dos   suportes   de   escuta   da  
rádio, com impacto nas modalidades de 
utilização deste meio, onde se incluem In-
ternet, rede de cabo, telemóvel, podcast. 
A Cotonete, portal de rádios da Media Ca-
pital, assenta num conceito inovador em 
Portugal de rádio personalizada de acor-
do com os gostos pessoais dos ouvintes. 
No momento em que o projecto completou 
cinco anos, em Setembro de 2006, soma-
va mais de 30.000 “rádios pessoais”.

7. Imprensa

Do ponto de vista da propriedade, o pa-
norama do sector da imprensa alterou-se 
significativamente  desde  2000,  sublinhan-
do-se a venda da Lusomundo Media pela 
PT à Controlinveste, as sucessivas aqui-
sições   de   títulos   pela   Cofina   Media   e   a  
retirada da Media Capital do segmento 
dos jornais. Neste período, é assinalável 
a expansão da imprensa gratuita diária. 
Com excepção de publicações de carác-
ter mais institucional, os principais títulos 
estão concentrados nas mãos de grandes 
grupos editores nacionais: Impresa (Jor-
nal  da  Região),  Cofina  Media   (Destak)  e  
Media Capital (Metro).
O  período  entre  2000  e  2005  fica  marcado  
pelo  fim  de  A  Capital  e  do  centenário  Co-
mércio do Porto (em 2005). Mais recente-
mente, em 2006, fechou-se o ciclo de 18 
anos de vida do Independente. Quanto a 
novos títulos de expansão nacional, em 
2004 foi lançada a newsmagazine Sába-
do,  editada  pela  Cofina.  Em  Setembro  de  
2006, nasceu o Sol, pela mão de um gru-
po de accionistas liderado por José Antó-
nio Saraiva, ex-director do Expresso.
Segundo o INE, o investimento publicitá-
rio em imprensa foi avaliado, em 2004, em 
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por edição). 
Cruzando a circulação de publicações (di-
ários, não diários, gratuitos e newsmaga-
zines) pelos respectivos grupos editores, 
tendo por base os dados da Associação 
Portuguesa para o Controlo de Tiragens 
e Circulação (APCT), conclui-se que a 
Impresa concentrou em 2005 o mais ele-
vado nível de circulação por edição – 765 
mil   exemplares   –,   seguindo-se   a   Cofina  
Media (394 mil), a Controlinveste Media 
(306 mil) e a Media Capital (121 mil, refe-
rente ao gratuito Metro). A Sonae publica 
apenas um título, o Público, com uma cir-
culação em 2005 de 50 mil exemplares. A 
Impala – que edita exclusivamente revis-
tas – integra este quadro com a publica-
ção Focus, com uma circulação de 22 mil 
exemplares.
Uma análise comparativa dos jornais na-
cionais de informação geral, desportivos, 
económicos e newsmagazines, diários e 
não-diários,   em   2000   e   2005,   confirma  
um decréscimo da circulação em pratica-
mente todos os títulos analisados. Os jor-
nais com características mais populares, 
Correio da Manhã e 24 Horas, constituem 
excepção a esta tendência negativa, com 
crescimentos de, respectivamente, 26,7% 
e 104,6%. Com efeito, o Correio da Ma-
nhã superou, neste período, a liderança 
do Jornal de Notícias entre os diários de 
informação geral. O Diário de Notícias foi 
o jornal que registou as maiores quebras 
de circulação entre os diários: -44,4%. 
Entre os jornais diários nacionais de in-
formação geral, o Correio da Manhã apre-
senta a circulação mais elevada, seguido 
do Jornal de Notícias, 24 Horas, Público e 
Diário de Notícias. No agregado dos cinco 
diários nacionais de informação geral re-
gistou-se, no entanto, uma ligeira subida 
da circulação de 2,8%. 
Todos os semanários nacionais de infor-
mação geral registaram quebras, sendo 
as mais acentuadas as do Independente 
(-63,2%) e do Tal&Qual (-53,1%). Não 
obstante,  o  Expresso  confirmou  a  sua   li-
derança entre os semanários nacionais. 
Em termos agregados, este segmento 
recuou 24,5%. 
A Bola não é auditada pela APCT, mas po-
derá ser estabelecida uma comparabilida-
de e concorrência directa com o Record. 
A circulação do Jogo, por seu turno, é de 
cerca de metade em relação ao Record. 
A circulação de O Jogo subiu 15,5% mas 
o desempenho do Record (-16,8%) con-
duziu a uma diminuição no segmento dos 
jornais desportivos de 8%.

763 milhões de euros, representando este 
meio uma quota de mercado de 27,2%. 
Porém, no ano seguinte, esse investimen-
to recuou para os 18,3% (542,6 milhões 
de euros).
Já a Marktest/Mediamonitor aponta para 
um crescimento do investimento publici-
tário em imprensa de 6,1% entre 2002 e 
2003 (dos 558 para os 592 milhões) e de 
14% entre 2003 e 2004 (para os 675 mi-
lhões). Analisando de forma mais detalha-
da a distribuição da publicidade por tipos 
de publicações, de acordo com a mesma 
fonte, entre 2002 e 2004 os títulos de In-
formação Geral representaram, de per se, 
mais de 50% do investimento publicitário 
do segmento. Títulos especializados em 
Desporto/Automóvel corresponderam à 
segunda quota mais elevada do segmento 
(8,8% em 2004). Sociedade, Femininas/
Moda, Imprensa Regional, Economia/Ne-
gócios/Gestão e Televisão/Jogos consti-
tuíram igualmente grupos de publicações 
com   significativas   fatias   de   investimento  
publicitário. 
Em matéria de circulação, Portugal apre-
senta, em comparação com Grécia, Bél-
gica, República Checa, Hungria, Suécia, 
Áustria, Dinamarca, Finlândia, Irlanda, 
Letónia e Luxemburgo – o conjunto de 
países da UE com uma população adul-
ta idêntica ou inferior à portuguesa –, dos 
valores mais baixos em termos de circu-
lação de diários (570 mil) e de circulação 
média por população adulta (68,6 exem-
plares por mil). Quanto aos semanários, 
segundo a World Association of Newspa-
pers (WAN), os indicadores revelam-se 
ainda mais decepcionantes: circulação de 
347 mil e circulação média de 41,8 exem-
plares por mil habitantes. 
Segundo   os   dados   oficiais   da  WAN,   em  
Portugal, os jornais alcançam, em média, 
82,3% da população adulta, sendo que 
este valor se distribui de forma diferencia-
da por género: 89,1% de homens e 76,1% 
de mulheres. Observando o alcance diá-
rio   de   jornais   por   idade,   verifica-se   uma  
diminuição a partir dos grupos etários 
acima dos 55 anos. Quando à distribuição 
da leitura por escalões etários, é o grupo 
dos 25 aos 44 anos que revela um maior 
índice de leitura (39,2%). Os jovens dos 
15 aos 17 anos são os que menos lêem 
jornais (4,9%).
Mesmo com quebras de circulação, a 
revista Maria, decana das revistas femi-
ninas em Portugal e editada pela Impala, 
continua a ser a publicação com maior cir-
culação em Portugal (257 mil exemplares 

Entre os económicos, o Jornal de Negó-
cios e o Semanário Económico apresen-
tam descidas de, respectivamente, 27,6 e 
31,6%, ao passo que o Diário Económico, 
líder do segmento, aumentou a circula-
ção em 5,6%. Em termos agregados, o 
conjunto dos jornais económicos registou 
uma descida de 19,3%.
O segmento das newsmagazines enri-
queceu-se com uma nova publicação, a 
Sábado, o que explica o aumento de cir-
culação deste segmento em 24,4%, entre 
2000 e 2005, não obstante as descidas de 
circulação registadas pela Focus e pela 
Visão. Entre as newsmagazines, a Visão 
continua a mais lida, seguida da Sábado.
Em conjunto, os diários gratuitos regista-
ram, em 2005, uma circulação diária de 
mais de 250 mil exemplares. Os cinco diá-
rios nacionais de informação geral soma-
ram uma circulação de 356.765 por dia no 
mesmo ano. Se contabilizarmos a edição 
semanal do Dica da Semana, publicado 
pelo Supermercado Lidl, os títulos gratui-
tos não-diários totalizam uma circulação 
superior a 3,2 milhões de exemplares. 
O decréscimo da circulação afectou tam-
bém, e genericamente, os segmentos das 
revistas femininas, de sociedade e de 
televisão. As maiores quebras entre os 
magazines femininos foram sofridas pela 
Mulher Moderna (-48,5%) e pela Maria (-
18,8%). Em termos agregados, o segmen-
to das revistas femininas registou uma su-
bida de 13,1%.
Todas as revistas do segmento de so-
ciedade registaram quebras, sendo a da 
VIP  (-38,3%)  a  mais  significativa.  A  Nova  
Gente, do grupo Impala, continua líder no 
segmento. Em termos agregados, a circu-
lação do segmento das revistas de socie-
dade registou uma descida de 5,5%.
Também todas as revistas de televisão so-
freram descidas de circulação entre 2000 
e 2005, com excepção da TV 7 Dias, que 
apresenta um impressionante aumento de 
93,3%, sendo líder do segmento em 2005. 
Em termos agregados, o segmento das 
revistas de televisão sofreu uma diminui-
ção da circulação de 1,7%.

8. Comunicações Móveis

Em 2004, a taxa de penetração do serviço 
móvel terrestre foi de 94,8%, correspon-
dente a 9.959 milhares de assinantes. Isto 
significa  que  os  operadores  de  comunica-
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9. Acesso à Internet

Os serviços de acesso à Internet e de 
transmissão de dados registaram uma 
subida continuada entre 2000 e 2004. 
Em 2000, a disponibilização destes ser-
viços representou 222,8 milhões de eu-
ros; em 2004, 575 milhões (aumento de 
158%). O acesso dial up entrou em curva 
descendente a partir de 2003, sendo pro-
gressivamente substituído pelas modali-
dades de acesso via ADSL e cabo. 
O mercado de prestação de serviços de 
acesso à Internet por banda larga é con-
trolado  pela  PT  –  no  final  de  2005  detinha  
uma quota de mercado de 77% (83,9% 
de clientes de acesso ADSL; 67,8% de 
clientes de acesso modem por cabo). 
O “Inquérito à Utilização de Tecnologias 
da Informação e da Comunicação pelas 
Famílias 2005”, realizado pelo INE para 
o primeiro trimestre de 2005, conclui que 
42,5% dos agregados domésticos portu-
gueses possuíam computador e 31,5% 
tinham acesso à Internet a partir de casa. 
Em 2002, apenas 26,8% dos agregados 
domésticos possuíam computador e 

ções móveis não terão perspectivas de 
crescimento das receitas por via do au-
mento do número de assinantes mas atra-
vés da aposta em serviços de valor acres-
centado mais elevado, como é o caso 
das video-chamadas ou da televisão por 
telemóvel. As associações com as empre-
sas proprietárias dos media tradicionais 
– televisão, imprensa, rádio – serão ine-
vitáveis, num futuro ainda virtual de maior 
convergência entre vários meios.
O serviço móvel terrestre registou uma 
subida progressiva em termos de receitas 
entre 2000 e 2004. Em 2000, as receitas 
totalizaram 2.283 milhões de euros; em 
2004, 3.059 milhões (um aumento de 
34%). As comunicações de voz represen-
taram o principal das receitas.
Entre 2000 e 2004, registou-se um incre-
mento de 416% no número de SMS en-
viados. O serviço de MMS iniciou-se em 
2003, mas registou imediatamente um 
crescimento de 521%.

15,1% tinham acesso à Internet a partir 
de casa.
Segundo o INE, a nível regional, Lisboa 
e Algarve apresentam-se acima da média 
nacional (39,6%), com aproximadamente 
49% e 44% de agregados com computa-
dor. O acesso à Internet em casa distingue 
Lisboa e a Região Autónoma dos Açores 
como as regiões em que mais agregados 
estão ligados à rede: 37,4%, respectiva-
mente.
Uma análise por género revela que a pro-
porção de homens que utiliza computa-
dores e que acede à Internet é superior 
à de mulheres. A análise por escalões 
etários revela uma maior propensão das 
camadas mais jovens para o uso do com-
putador e da Internet; inversamente, são 
os menos jovens que revelam menores 
índices de utilização. 
A utilização de computador é directamen-
te proporcional ao nível de instrução: 90 e 
85% dos indivíduos com formação supe-
rior utilizam o computador e a Internet. Os 
estudantes são, da perspectiva da relação 
perante o trabalho, os que mais utilizam 
computador e acedem à Internet.
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