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Introdução
Este relatório é produto da análise quantitativa das respostas dadas ao inquérito online
“Barómetro Media e Comunicação: Tendências”, administrado a dirigentes de várias empresas
e grupos de Media que actuam em Portugal.
Os resultados apresentados são tendências indicativas da visão dos inquiridos sobre a situação
do(s) mercado(s) em Portugal. Como tal, a sua leitura deve ser enquadrada nessa perspectiva.
Entre os inquiridos encontram-se CEOs/Gestores Executivos, Membros dos Conselhos de
Administração, Directores e Directores-adjuntos/Sub-directores de Canal ou Publicação,
Directores e Directores-adjuntos/Sub-directores de Departamento/Área e outros.
Os inquiridos desenvolvem a sua actividade em vários Departamentos/Áreas, como a
Gestão/Administração Geral, departamento de Marketing, Comercial, Publicidade, Financeiro,
Informação, Programas, Multimédia/Online e outros.
No que respeita aos sectores de actividade, foram inquiridos dirigentes de Televisão,
Imprensa, Rádio, Internet, e Novos Media de várias empresas pertencentes a diferentes
grupos empresariais (ex: Cofina, Controlinveste, Media Capital, RTP, Impresa, Renascença, etc).
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Sumário Executivo
1) PUBLICIDADE. O Barómetro de 2011 aponta para a previsão de diminuição dos apoios
publicitários na Imprensa e também Cinema, um aumento nos Seviços Móveis e Internet, e
uma manutenção desse tipo de receitas no sector da Televisão. Em todo o caso, a Publicidade
é vista ainda como a principal origem de receitas esperadas para os próximos cinco anos, quer
na Imprensa paga, quer na Televisão e Rádio, sendo que, nesta última, o grosso dos inquiridos
considerava na edição anterior, tal como considera no Barómetro 2011, que o apoio das
publicitárias à Rádio tenderá a manter-se ou a diminuir.

2) RECEITAS. No Barómetro de 2011, os resultados continuam a mostrar (pelas respostas de
uma clara maioria de inquiridos) uma esperada diminuição das receitas geradas para os Jornais
e Rádio, e também para as Revistas. É, por outro lado, esperado um aumento, tal como em
2010, das receitas para os sectores da Internet, Serviços Móveis e também dos VídeoJogos. Já
no que respeita à Televisão, 37,0% dos inquiridos acreditam que as receitas irão diminuir
ligeiramente, 26,0% pensam que irão aumentar ligeiramente e 34,2% consideram que as
mesmas dever-se-ão manter.

3) GESTÃO PORTFOLIO. Cerca de 69% dos inquiridos consideram que as empresas de Media
estão hoje mais dependentes dos seus encargos financeiros junto da banca do que no ano
passado. Tal como na edição anterior, uma considerável maioria aponta como fraca ou
inexistente a probabilidade de emergência de novos projectos de Rádio e de Imprensa gratuita
ou paga (diária ou semanal).
Com probabilidade elevada são vistos eventuais acontecimentos como o encerramento de
canais de Rádio (53.1%), encerramento de títulos no campo da Imprensa diária paga (69,4%) e
encerramento de títulos no campo da Imprensa gratuita (53.3%).
Assim, dos possíveis acontecimentos propostos para reflexão, o encerramento de títulos no
campo da Imprensa diária paga é aquele que parece reunir maior consenso como algo que terá
uma boa probabilidade de vir a acontecer durante este ano.
Seguem-se depois, também com forte probabilidade percebida, o encerramento de títulos no
campo da Imprensa gratuita e o encerramento de canais de Rádio.
Menos consensual parece ser a ideia de que poderão surgir novos projectos editoriais da
Imprensa diária paga.
À excepção da probabilidade média de aquisição de grupos nacionais de Media por outros
grupos internacionais, as restantes hipóteses de falência, reforço de portfolio e criação de
novos grupos de Media são consideradas hipóteses com fraca probabilidade de poderem vir a
ocorrer.

4) CONSUMOS. Para 2012 parece claro que, de acordo com os inquiridos, a Rádio e Televisão
são sectores que deverão manter os tempos de consumo pelos seus utilizadores. Já os Serviços
móveis e Internet são sectores que tenderão a subir no que respeita ao tempo que os
consumidores despendem em consumos de media. 73,8% dos inquiridos consideram que o
8

tempo de consumo em Serviços Móveis deverá aumentar e 69,3% acreditam que deverá
crescer também no sector da Internet.
Jornais e Revistas, pelo contrário, tenderão a ver os seus tempos de consumo diminuir, uma
vez que uma considerável maioria (>60%) atribui a estes sectores um decréscimo para 2012.

5) DESPESAS CONSUMIDORES. No mesmo sentido do que acontece para a Internet e Serviços
móveis, em 2012 também as aplicações p/tablets; aplicações p/telemóveis e conteúdos de
vídeo e áudio pela internet tenderão a registar um aumento no que às despesas realizadas
pelos consumidores em produtos e tecnologias de media diz respeito.
Televisão na internet e Televisão no telemóvel são dois produtos que tenderão a crescer nas
despesas realizadas pelos consumidores. A Rádio na internet é tida como uma vertente que
tanto poderá crescer como, eventualmente, manter o volume de consumos por parte dos
consumidores de produtos e tecnologias de media.
Quase 45% dos inquiridos consideram que despesas em telecomunicações por redes fixas
tenderão a diminuir. Um pouco mais de 40% dos inquiridos consideram ainda que o consumo
associado a jogos de vídeo e televisão paga tenderá a crescer ligeiramente.
As despesas de Televisão free-to-air são percebidas como algo que tende a registar resultados
constantes, mesmo no actual quadro de surgimento da TDT.

6) NOVOS GRATUITOS? Quando questionados sobre uma eventual passagem do regime de
gratuitidade associado aos jornais online para uma situação de pagamento por utilização, os
resultados parecem apontar para uma maioria que considera que tal não deverá acontecer
com os jornais online desportivos. Já no que respeita aos jornais diários e semanários, 50% dos
respondentes consideram já que deveremos assistir à passagem de alguns destes jornais a um
regime de contrapartida por utilização.

7) REGULADORES. No Barómetro de 2011, tal como no anterior, os desempenhos da ANACOM
e da Autoridade da Concorrência são considerados válidos por mais inquiridos do que o obtido
para a ERC.
Relativamente a possíveis consequências resultantes dos processos de regulação, 44,3% dos
inquiridos consideram que a regulação levará a um aumento de custos associados e a uma
diminuição das receitas, sendo que 42,6% acreditam que essas receitas não serão
influenciadas pelos processos de regulação. Por outro lado, e ao contrário do registado para a
anterior edição, uma pequena maioria (50.8%) considera que os consumos não serão
influenciados, sendo que uns consideráveis 36.1% acreditam que essa regulação ainda levará a
uma diminuição dos consumos de Media.
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Capítulo I – Caracterização Profissional
Figura 1: Qual a sua actividade/função principal (cargo de direcção)

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

A maioria das pessoas inquiridas neste estudo assume funções de Gestão e Direcção de
departamento/área na sua actividade profissional.

Figura 2: Em que área/departamento da empresa desenvolve a sua
actividade/função principal

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação
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Uma percentagem considerável de inquiridos refere ainda que questões voltadas para a
gestão/administração são as que melhor definem a actividade que desenvolvem. Muitos são
também aqueles cujo trabalho está voltado para as áreas comercial e de informação. Com
menos frequência aparecem aqueles que desenvolvem actividade nas áreas da publicidade e
multimédia/online.

Figura 3: Indique o sector da empresa ao qual dedica a maior parte do seu tempo e
actividade profissional

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

Relativamente ao sector onde é exercida função, a grande maioria dos inquiridos desempenha
funções nos meios mais tradicionais, ou seja, a Televisão (21,8%), a Rádio (15,4%) e Imprensa
(33,3%).
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Capítulo II – Publicidade no sector dos Media em Portugal
Figura 4: Como acha que irão evoluir neste ano as preferência dadas por
publicitários e agências aos diferentes Media?

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

A tendência parece apontar para que, em 2011, haja um aumento da atenção dada por
publicitários e agências ao nível da Internet e Telemóvel, sendo que a Imprensa, a Rádio e o
Cinema serão aqueles meios onde a aposta dos publicitários tenderá a diminuir. A televisão
assegurará, na opinião dos inquiridos, um maior equilíbrio e estabilidade.

Figura 5: Na sua opinião, qual será a estrutura de origem de receitas da Imprensa
Paga nos próximos cinco anos? (resposta múltipla – 4 respostas possíveis)

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação
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Estima-se que, para os próximos cinco anos, a estrutura de origem de receitas da Imprensa
paga se situará sobretudo ao nível da venda de espaços publicitários (64,3%), venda dos
próprios jornais (57,1%), lançamento de produtos relacionados (36,9%), venda de espaços de
classificados (35,7%), sítios na internet com serviços pagos (35,7%) e publicidade associada na
internet (34.5%). Já nas edições anteriores do Barómetro, a grande maioria dos inquiridos
(>80%) apontava para a venda de espaços publicitários como a mais óbvia fonte de receitas da
Imprensa paga, para um período de cinco anos.

Figura 6: Na sua opinião, qual será a estrutura de origem de receitas da Televisão
nos próximos cinco anos? (resposta múltipla – 4 respostas possíveis)

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

Ao nível da Televisão, é dito que, num período de cinco anos, as receitas resultarão sobretudo
de spots de publicidade tradicional (71,4%), product placement (50.0%), soft sponsoring ou
patrocínio de conteúdos (46.4%), concursos de chamadas de valor acrescentado (46.4%) e
transmissão por cabo (44.0%). Nas edições de 2008/2009 e 2009/2010, e para um mesmo
período de cinco anos, cerca de 90% dos inquiridos consideravam que a estrutura da origem
de receitas da televisão tenderia a centrar-se essencialmente na publicidade tradicional/spots
publicitários.
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Figura 7: Na sua opinião, qual será a estrutura de origem de receitas da Rádio nos
próximos cinco anos? (resposta múltipla – 4 respostas possíveis)

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

No que respeita à Rádio, as principais fontes de receitas situar-se-ão ao nível da venda de
espaços publicitários (70.2%), publicidade na internet (44.0%), concursos de chamadas de
valor acrescentado (41.7%) e sítios na internet com serviços pagos (39.3%). Com menor
frequência de resposta são referidos aspectos como as parcerias com títulos de imprensa
(13.1%), parcerias com estações de televisão e outras rádios (8.3% e 7.1%, respectivamente).
Também nas edições anteriores do Barómetro, a venda de espaços publicitários surgia como a
principal fonte de receitas considerada para um período de cinco anos. 86,1% dos inquiridos,
em 2008/2009, e 93,6%, em 2009/2010, consideravam vir a ser esta a principal fonte de
receitas da rádio para um prazo de cinco anos. Por outro lado, uma também maioria dos
inquiridos (62.0% em 2008/2009 e 61.3% em 2009/2010), via na publicidade na internet uma
fonte de receitas a considerar para o mesmo período.

14

Capítulo III – Perspectivas e prospectivas de evolução do
Mercado no Sector dos Media em Portugal
1. Evolução das receitas no sector dos Media

Figura 8: Como prevê que em 2012 evoluam as receitas dos seguintes mercados de
Media em Portugal?

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

Para 2012, e de acordo com as respostas obtidas, constata-se que os inquiridos esperam um
aumento do volume de receitas em sectores ligados à Internet, Serviços Móveis e Vídeojogos,
sendo que a tendência é também para se considerar uma diminuição do volume de receitas
em sectores como a Televisão, a publicidade, a Rádio, Revistas e, sobretudo, Jornais.
Mais concretamente, cerca de 93% dos inquiridos consideram que as receitas no sector da
Internet tenderão a aumentar. No mesmo sentido, e para cerca de 71% dos inquiridos, as
receitas no sector de Serviços Móveis tenderão a aumentar. Já no que aos vídeojogos diz
respeito, 59,8% dos respondentes vêem também como provável o aumento de receitas no
sector.
Em contrapartida, uma grande maioria dos inquiridos considera que as receitas tenderão a
diminuir nos sectores da Imprensa e Revistas (87,5% e 75,0%, respectivamente). Também com
uma percentagem muito significativa (71,1%) é dito que as receitas associadas ao sector da
Rádio tenderão a diminuir.
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Figura 9: Considera que hoje as empresas de Media se encontram mais
dependentes dos seus encargos financeiros junto da banca do que no ano passado?

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

No que respeita à relação que as empresas de Media estabelecem com o financiamento junto
da banca, a ideia é para considerar que estas empresas estão hoje mais dependentes desse
tipo de financiamento do que o registado para o ano anterior.

2. Prospectivas de Evolução da Oferta: Encerramentos, novos títulos e Serviços

Figura 10: Qual é para si a probabilidade de, no mercado português, durante este
ano, ocorrer:

16

Dos possíveis acontecimentos propostos para reflexão, o encerramento de títulos no campo da
Imprensa diária paga é aquele que parece reunir maior consenso como algo que terá uma boa
probabilidade de vir a acontecer durante este ano.
Seguem-se depois, também com forte probabilidade percebida, o encerramento de títulos no
campo da Imprensa gratuita e o encerramento de canais de Rádio.
Menos consensual parece ser a ideia de que poderão surgir novos projectos editoriais da
Imprensa diária paga.

Figura 11: Qual é para si a probabilidade de, no mercado português, durante este
ano, ocorrer:

O

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

Encerramento de títulos no campo da Imprensa semanal paga é o acontecimento que regista
resultados mais ambivalentes, ou seja, em que uma grande percentagem de inquiridos parece
referir como provável tal acontecimento num futuro próximo, mas onde uma percentagem
aproximadamente equivalente refere como pouco provável o mesmo acontecimento.

17

Figura 12: Qual é para si a probabilidade de, no mercado português, durante este
ano, ocorrer:

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

É ainda referido como acontecimento de probabilidade média, o surgimento de novos canais
nacionais de televisão pagos, tendo por contraponto a fraca probabilidade do seu
encerramento.
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Figura 13: Qual é para si a probabilidade de, no mercado português, durante este
ano, ocorrer:

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

No que à Rádio diz respeito, é dito por uma pequena maioria dos inquiridos (53,1%) que o
encerramento de canais de rádio é um acontecimento com probabilidade média a elevada de
se poder vir a registar. Já o surgimento de novos projectos de Rádio de dimensão nacional é
visto pela maioria dos inquiridos (67,2%) como um acontecimento que terá uma probabilidade
fraca ou inexistente de poder vir a ocorrer.
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Figura 14: Qual é para si a probabilidade de no mercado português, durante este
ano, ocorrer:

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

À excepção da probabilidade média de aquisição de grupos nacionais de Media por outros
grupos internacionais, as restantes hipóteses de falência, reforço de portfolio e criação de
novos grupos de Media são consideradas hipóteses com fraca probabilidade de poderem vir a
ocorrer.

Figura 15: Na sua opinião, o que irá acontecer em Portugal, no que se refere às
seguintes situações, em 2012?
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N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

No que respeita às possíveis fusões no mercado nacional, as respostas não são conclusivas,
manifestando-se assim uma incerteza contextual, pois se cerca de 26% dos inquiridos
consideram que, em 2012, o número de aquisições e fusões entre as companhias de Media
tenderão a diminuir, por oposição, 23,6% entendem que essas aquisições tenderão a
aumentar.
Já no que diz respeito ao interesse dos investidores financeiros no mercado dos Media, 44,1%
dos inquiridos entendem que esse investimento irá diminuir, ainda que 42,6% considerem que
deverá manter-se.
Por seu turno, 30,9% dos respondentes consideram que o investimento das companhias de
Media noutros mercados irá diminuir, 33,8% pensam que deverá manter-se e 29,4% atribuem
um aumento deste investimento para o ano de 2012.

Figura 16: Durante o ano de 2011, considera que se assistirá, no mercado
português, à passagem de jornais online gratuitos a jornais online pagos?

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

Quando questionados sobre uma eventual passagem do regime de gratuitidade associado aos
jornais online para uma situação de pagamento por utilização, os resultados parecem apontar
para uma maioria que considera que tal não deverá acontecer com os jornais online
desportivos. Já no que respeita aos jornais diários e semanários, 50% dos respondentes
consideram já que deveremos assistir à passagem de alguns destes jornais a um regime de
contrapartida por utilização.
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Figura 17: Durante o ano de 2011, considera que se assistirá, no mercado
português, à passagem de jornais online gratuitos a jornais online pagos?
(Semanários) / por sector da empresa ao qual dedica mais tempo

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

Como podemos observar para os semanários, os inquiridos que trabalham nos sectores do
cinema e internet são aqueles que mais consideram que alguns destes jornais deverão passar a
exigir pagamento em função da utilização.

Figura 18: Durante o ano de 2011, considera que se assistirá, no mercado
português, à passagem de jornais online gratuitos a jornais online pagos? (Diários)
/ por sector da empresa ao qual dedica mais tempo
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N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

No que respeita aos diários, os inquiridos que desenvolvem actividade nos sectores da
Imprensa, CrossMedia/TransMedia e Internet são aqueles que mais consideram que estes
jornais deverão passar a exigir pagamento de acordo com a consulta efectuada nas suas
plataformas online. Já os inquiridos associados à Rádio, Cinema e Televisão têm, neste caso,
opinião contrária.

Figura 19: Durante o ano de 2011, considera que se assistirá, no mercado
português, à passagem de jornais online gratuitos a jornais online pagos?
(Desportivos) / por sector da empresa ao qual dedica mais tempo

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

Em relação aos jornais desportivos, a opinião parece ser idêntica para os indivíduos ligados aos
vários sectores, no sentido em que se considera que a consulta nas suas plataformas online
não deverá exigir pagamento. A excepção parece ser a opinião dos respondentes ligados ao
sector do Cinema.
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Capítulo IV – Consumidor: Força motriz do Mercado de
Media
Figura 20: Na sua opinião, em 2012, o tempo que os consumidores despendem em
consumos específicos de Media, em Portugal, irá...?

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

Para 2012 parece claro que, de acordo com os inquiridos, a Rádio e Televisão são sectores que
deverão manter os tempos de consumos pelos seus utilizadores. Já os Serviços móveis e
Internet são sectores que tenderão a subir no que respeita ao tempo que os consumidores
despendem em consumos de media. 73,8% dos inquiridos consideram que o tempo de
consumo em Serviços Móveis deverá aumentar e 69,3% acreditam que deverá crescer também
no sector da Internet.
Jornais e Revistas, pelo contrário, tenderão a ver os seus tempos de consumo diminuir, uma
vez que uma considerável maioria (>60%) atribui a estes sectores um decréscimo para 2012.
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Figura 21: Neste ano, em sua opinião, as despesas realizadas pelos consumidores
em produtos e tecnologias de media, irão...

No mesmo sentido do que acontece para a Internet e Serviços móveis, em 2012 também as
aplicações p/tablets; aplicações p/telemóveis e conteúdos de vídeo e áudio pela internet
tenderão a registar um aumento no que às despesas realizadas pelos consumidores em
produtos e tecnologias de media diz respeito.

Figura 22: Neste ano, em sua opinião, as despesas realizadas pelos consumidores
em produtos e tecnologias de media, irão...
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N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

Televisão na internet e Televisão no telemóvel são dois produtos que tenderão a crescer nas
despensas realizadas pelos consumidores. A Rádio na internet é tida como uma vertente que
tanto poderá crescer como, eventualmente, manter o volume de consumos por parte dos
consumidores de produtos e tecnologias de media.

Figura 33: Neste ano, em sua opinião, as despesas realizadas pelos consumidores
em produtos e tecnologias de media, irão...

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

Como já referido, a maioria dos inquiridos considera que as despesas em consumos de revistas
e jornais em papel tenderão a crescer, ao contrário do que é esperado para os jogos. Para uma
grande maioria de respondentes, as despesas realizadas pelos consumidores em imprensa na
internet tenderão ou a manter-se, ou a crescer ligeiramente.
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Figura 24: Neste ano, em sua opinião, as despesas realizadas pelos consumidores
em produtos e tecnologias de media, irão...

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

Quase 45% dos inquiridos consideram que despesas em telecomunicações por redes fixas
tenderão a diminuir. Um pouco mais do que 40% dos inquiridos consideram ainda que o
consumo associado a jogos de vídeo e televisão paga tenderá a crescer ligeiramente.
As despesas de Televisão free-to-air são percebidas como algo que tende a registar resultados
constantes, mesmo no actual quadro de surgimento da TDT.
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Figura 25: Como pensa que irá evoluir o consumo de jornais em Portugal neste
ano?

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

No que respeita à evolução do consumo de jornais durante este ano, os resultados parecem
apontar claramente para uma diminuição no consumo de jornais pagos e um crescimento dos
jornais online. Relativamente aos jornais gratuitos, a tendência parece ser para considerar que
o consumo irá manter-se (45,3%) ou diminuir (39,1%).

Figura 26: Como pensa que irá evoluir o consumo de jornais em Portugal neste
ano? (Gratuitos) / por sector da empresa ao qual dedica mais tempo
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N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

Os inquiridos que dedicam mais tempo do seu trabalho ao sector dos CrossMedia/TransMedia
parecem ser aqueles que mais peremptoriamente atribuem, para este ano, um decréscimo nos
consumos de jornais gratuitos.

Figura 27: Como pensa que irá evoluir o consumo de jornais em Portugal neste
ano? (Pagos) / por sector da empresa ao qual dedica mais tempo

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

Já no que diz respeito aos Jornais pagos, a tendência aponta, independentemente do sector ao
qual os inquiridos dedicam mais tempo, para uma clara diminuição esperada do consumo
deste tipo de jornais. A maior percentagem de inquiridos que dão como provável a
manutenção do consumo destes jornais é encontrada ao nível daqueles que estão ligados à
Imprensa (Nacional e regional).
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Figura 28: Como pensa que irá evoluir o consumo de jornais em Portugal neste
ano? (Online) / por sector da empresa ao qual dedica mais tempo

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

Em sentido inverso ao registado para os jornais pagos, a grande maioria dos respondentes,
independentemente do sector da empresa ao qual dedicam mais tempo, considera que o
consumo de jornais online irá aumentar.

Figura 29: Em termos percentuais, como acha que se distribuirá o consumo de
jornais e revistas, em Portugal, quando terminar o ano de 2011 (% consumo em
papel)
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21% - 40%

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação
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61% - 80%

81% - 100%
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Cerca de 50% dos inquiridos consideram que, no final de 2011, entre 60% a 80% do consumo
de jornais e revistas continuará a ser feito em papel e não por via de opções digitais.
No mesmo sentido, é dito pela maioria dos inquiridos que, no final do ano, o recurso ao digital
não deverá ultrapassar os 40% do consumo total de jornais e revistas.

Figura 30: Em termos percentuais, como acha que se distribuirá o consumo de
jornais e revistas, em Portugal, quando terminar o ano de 2011 (% consumo em
digital)
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N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação
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Figura 31: Acha que os consumidores nacionais estão satisfeitos com as actuais
ofertas de serviços de meios de comunicação?

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

Apesar de os inquiridos verem os consumidores dos diferentes meios de comunicação como
satisfeitos, importa destacar que a percepção de satisfação dos consumidores é maior no caso
da Rádio, Televisão e Revistas. Já a Imprensa (paga, de distribuição gratuita ou online) é
actualmente vista como o sector em que mais será necessário investir para gerar uma maior
aproximação face aos consumidores e reduzir a insatisfação.
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Capítulo V – Regulação no sector dos Media em Portugal
Figura 32: Relativamente à regulação, como avalia a qualidade dos desempenhos
da Autoridade da Concorrência, no último ano?

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

Cerca de 44% dos inquiridos vêem como positiva a qualidade dos desempenhos da Autoridade
da Concorrência, sendo que 42,6%, em contrapartida, acham que essa qualidade é no mínimo
pouco adequada.

Figura 33: Relativamente à regulação, como avalia a qualidade dos desempenhos
da ANACOM, no último ano?
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N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

Já no que respeita à ANACOM, a percentagem daqueles que vêem neste órgão uma vantagem
para o processo de regulação sobe ligeiramente por comparação com o registado para a
Autoridade da Concorrência. Cerca de 46% dos inquiridos consideram adequada a qualidade
dos desempenhos da ANACOM.

Figura 34: Relativamente à regulação, como avalia a qualidade dos desempenhos
da ERC, no último ano?

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

No que respeita à Entidade Reguladora para a Comunicação Social, os dados sugerem que uma
considerável maioria de inquiridos vê como pouco adequada ou inadequada a qualidade dos
desempenhos da ERC.
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Figura 35: Considera que a regulação exercida no seu sector de actividade teve,
durante o último ano, consequências no(a)s ... no sector em que a sua empresa se
insere?

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

Apesar de um grande número de inquiridos considerar que a regulação exercida no respectivo
sector de actividade não terá tido, durante o último ano, consequências nos consumos, a
tendência é para se considerar que houve consequências essencialmente ao nível dos custos
(aumentando-os).Também em grande número estão aqueles que consideram que o factor
regulação terá levado, no último ano, a uma diminuição no nível das receitas.

Figura 36: Considera que a regulação exercida no seu sector de actividade, durante
o último ano, teve consequências nas receitas no sector em que a sua empresa se
insere? / por sector da empresa ao qual dedica mais tempo

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação
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Aqueles cujo trabalho está mais associado à Televisão, Internet e novos Media ou
CrossMedia/TransMedia, são os que mais consideram que a regulação terá tido, no último
ano, um impacto negativo nas receitas do sector, levando à sua diminuição.

Figura 37: Considera que a regulação exercida no seu sector de actividade, durante
o último ano, teve consequências nos custos no sector em que a sua empresa se
insere? / por sector da empresa ao qual dedica mais tempo

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

No mesmo sentido, os indivíduos que trabalham em Televisão, Internet e
CrossMedia/TransMedia são também aqueles que mais consideram que o impacto da
regulação terá levado a um aumento dos custos associados ao sector para o qual trabalham.

36

Figura 38: Considera que a regulação exercida no seu sector de actividade, durante
o último ano, teve consequências nos consumos no sector em que a sua empresa se
insere? / por sector da empresa ao qual dedica mais tempo

N=84. Fonte: OberCom, Barómetro Media e Comunicação

Novamente os inquiridos ligados à televisão e à Internet surgem como aqueles que mais
consideram que a regulação exercida terá levado a uma diminuição dos consumos no sector
(53.8% e 66.7%, respectivamente). Já os inquiridos ligados ao Cinema, Imprensa, Rádio e
CrossMedia/TransMedia, surgem como aqueles que, no que aos consumos diz respeito, julgam
ter havido menor repercussão resultante dos processos de regulação.
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Metodologia
Universo:
Constituído por Gestores/Directores/Administradores de títulos de Media a exercer
actividade em várias empresas pertencentes a diferentes grupos empresariais (ex: Rádio
Renascença, Lusa, Sábado, Record, O Jogo, Correio da Manhã, TVI, RTP, SIC, Lux, Zon,
Economicasgps, Blitz, Diário de Notícias, Jornal de Notícias, etc).

Amostra:
Foram validadas 84 respostas por parte de Gestores/Directores/Administradores de vários
grupos de Media.

Recolha de informação:
A informação foi recolhida com base num inquérito por questionário disponibilizado online,
elaborado pelo OberCom, através do sistema LimeSurvey.
O inquérito foi disponibilizado nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011, com início a 24 de
Janeiro e fim a 14 de Fevereiro.

Controlo de qualidade:
Para melhor ajustamento entre os objectivos do projecto e o questionário disponibilizado, foi
realizado um pré-teste para averiguar da exequibilidade dos grupos de perguntas construídos
para inquérito. A versão para 2011, ao contrário de outras anteriores, foi construída com base
em 24 questões,tendo sido reduzida e alterada em função das sugestões dos grupos de media
associados do OberCom (i.e. RR, SIC, MediaCapital, COFINA, ZON, LUSA e RTP).
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