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Introdução: Prospectivar o futuro no curto prazo

Um barómetro como o que o OberCom realizou no final de 2006 vale essencialmente pelo que pode dizer-
nos sobre as opiniões dos mais directamente envolvidos no sector da Comunicação: os que dirigem o rumo 
do próprio sector, os gestores de empresas de Comunicação e seus profissionais; e os que analisam a 
conjuntura e a estrutura do sector, isto é, os especialistas quer académicos quer de consultoria.
Os resultados obtidos neste barómetro permitiram sistematizar um conjunto de opiniões junto de profissio-
nais de Media, peritos e jornalistas que ajudam a melhor compreender as dinâmicas e tendências predomi-
nantes para os diferentes sectores num horizonte temporal de curto prazo, bem como alguns dos constran-
gimentos ao desenvolvimento da actividade económica e do empreendedorismo.
Embora sejam muitas as conclusões que podem ser retiradas de uma análise aprofundada dos resultados, 
há algumas questões levantadas que, pela sua pertinência para o sector, se entendeu destacar nesta intro-
dução. Daí que se destaquem três temáticas: os mercados dos Media em Portugal e o seu futuro; o papel e 
actuação das entidades reguladoras do sector da Comunicação; e o modo como a inovação tecnológica, o 
quadro regulador e o mercado publicitário condicionam, ou não, os conteúdos oferecidos pelos Media.

Os Mercados e Futuro do Sector da Comunicação

Um dos contributos de maior interesse desde barómetro OberCom resulta da análise das expectativas dos inter-
venientes no sector quanto ao futuro que a ele se projecta no horizonte temporal dos próximos 5 anos.
A expectativa observada no sector demonstra que os seus intervenientes se encontram num período de dina-
mismo e não de recessão e fecho face a novas oportunidades. O sub-sector das Telecomunicações é conside-
rado, simultaneamente, aquele onde se assistirá nos próximos cinco anos a um maior incremento da presença 
de capital estrangeiro e, também, aquele para o qual se espera maior inovação na oferta. Essas considerações 
são transversais a todas as pessoas inquiridas no barómetro OberCom, independentemente do seu perfil pro-
fissional ou do seu sub-sector de actividade. 
O dinamismo esperado, para os próximos cinco anos, é desigual entre os sectores. Com valores inferiores aos 
das Telecomunicações encontram-se a Televisão, seguindo-se a Rádio, e estando a Imprensa escrita perante 
uma situação de diminuição clara de dinamismo. 
Quanto à dinâmica da oferta no sector da Televisão, a maioria dos inquiridos não espera um serviço de Televi-
são Digital Terrestre totalmente definido para 2007: apostam antes no aumento sustentado do consumo pago 
do serviço de Televisão por Cabo. Por outro lado, consideram também que a evolução da oferta de canais tele-

Barómetro 
Media e Comunicação: Tendências 2006



Barómetro - Media e Comunicação: Tendências 2006 

4

visivos será no sentido da manutenção da actual e não na extinção ou criação de canais novos. 
Já no que diz respeito à Imprensa escrita é de assinalar ser mais consensual a extinção de títulos que a emer-
gência de novos ou a passagem de títulos pagos a gratuitos. Quanto à Rádio, a maioria não prevê a criação de 
novos canais.
Numa abordagem mais geral, uma significativa maioria de 82.8% dos inquiridos manifesta-se convicta de que 
nos encontramos perante uma mudança de paradigma no sector dos Media e da Comunicação. Ou seja, esta-
mos a passar de um mercado comandado pelo fornecedor de conteúdos para um outro em que o consumidor, 
pela sua escolha, influencia muito mais a oferta.
Questionados sobre os impactos esperados no sector para o futuro próximo, a primeira escolha incide sobre 
possíveis alterações no quadro regulador, particular no qual os inquiridos manifestam a sua preocupação pela 
criação de limitações à concentração económica (63.2% das respostas). A segunda preocupação mais men-
cionada reside na colocação de obstáculos à entrada de novos agentes económicos nacionais (53.1%) e in-
ternacionais (48.7%) no mercado, ou seja, situações de reconfiguração da estrutura concorrencial do mercado 
português da Comunicação.
As respostas sobre o mercado publicitário e a sua evolução futura realçam um grande consenso relativo à 
probabilidade de opção, por parte das empresas do sector, pela diversificação de investimentos publicitários 
(83.2%) em 2007-2008. Quanto às formas de efectivar essa diversificação ressalta a probabilidade de opção 
por formas mais directas de marketing (76.4%) e pela venda directa de espaços publicitários sem recurso a 
intermediação (70%) opções igualmente previstas para o próximo ano.
A inovação em conteúdos é considerada central pelos inquiridos: cerca de 88.5% considera que as inovações, 
nesse domínio, transformam o posicionamento concorrencial no sector, constituindo assim a maior vantagem 
competitiva que as empresas podem obter.
A maioria - 67% - espera vir a realizar no curto prazo alterações no domínio da diversificação de conteúdos 
numa lógica de portefólio, ou seja, distribuindo a sua presença no mercado por canais de distribuição diferencia-
dos. Tal resposta pode indiciar a existência de um potencial criativo das empresas que não encontra expressão 
prática na sua oferta, mantendo-se assim ainda uma presença elevada das estratégias de especialização de 
conteúdos. 
Outra das dimensões inquiridas foi a da importância da relação entre a inovação tecnológica e a oferta de con-
teúdos, e de como a mesma marcará o curto prazo das actividades das empresas do sector da Comunicação. 
Para a maioria dos inquiridos, o impacto da inovação tecnológica a surgir no curto/médio prazo e os efeitos que 
a mesma terá sobre os seus conteúdos são considerados positivos: consideram que a inovação tecnológica irá 
promover o aumento, no curto prazo, da acessibilidade dos conteúdos junto do público em geral (94.8%) e que 
irá contribuir para uma maior rapidez da sua disponibilização (93.9%), para um enriquecimento qualitativo dos 
produtos (88.2%), para um aumento da participação dos consumidores na concepção dos produtos (77.9%), 
para uma diminuição dos custos de produção para as empresas (77%), e para uma redução do preço de venda 
para os consumidores (72.6%). 
Para as empresas de Comunicação, que impacto poderá produzir, no curto/médio prazo, a actuação dos regu-
ladores sobre os conteúdos? Esta interrogação geral foi abordada através de uma bateria de questões, a qual 
permite concluir que, na opinião dos inquiridos, o quadro regulador existente actuará sobretudo (46.8%) no 
sentido da moderação dos estilos de linguagem, quer visual quer de texto, neles utilizada. 
Quanto à evolução das receitas publicitárias no sector da Comunicação, a expectativa é moderadamente opti-
mista. Entre os inquiridos, cerca de 56.7% pensa que as receitas irão aumentar no curto/médio prazo. Se adi-
cionarmos o valor dos que crêem que irá aumentar com o parcial dos que não esperam que se reduza (43.3%), 
podemos considerar que a opinião geral configura um mercado estável com tendência de crescimento. 
Outro dado que parece indiciar essa perspectiva de optimismo para o sector da Comunicação é o facto de as ex-
pectativas dos inquiridos quanto às receitas publicitárias da sua empresa serem ainda mais optimistas (70.7%) 
que as suas expectativas quanto à evolução das receitas para a totalidade do sector.
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Instâncias de Regulação

Dada a mudança operada pela recente criação da ERC e pelas tendências internacionais de reforço do 
papel da regulação na gestão do sector da Comunicação, afigura-se de interesse compreender como os 
diferentes intervenientes e os especialistas em geral olham para as competências e actuação das entidades 
reguladoras com intervenção directa no sector.
Apesar de ter sido constituída recentemente (e, talvez em parte, precisamente por se tratar de uma institui-
ção com um tempo de vida demasiado curto para uma avaliação distanciada), a Entidade Reguladora para 
a Comunicação Social (ERC) colhe, junto dos inquiridos, impressões marcadamente negativas. De entre 
a sua totalidade, mais de metade (51.9%) referiu, nas suas respostas, considerar que as competências da 
ERC são pouco ou nada adequadas ao que deve ser uma entidade reguladora para o sector. Quanto à ava-
liação do impacto concreto da sua acção, são 60% os inquiridos que o consideram desadequado. Também 
o seu desempenho é visto por uma maioria significativa (63.3%) como desadequado. 
Já no que se refere à Autoridade da Concorrência (AdC) e à Autoridade Nacional de Comunicações (ANA-
COM) as opiniões são ligeiramente diferentes. A primeira obtém valores de 56.4% quanto à adequação do 
impacto da sua actividade, e de 57.1% quanto à adequação do seu desempenho, ascendendo a 69% o par-
cial de respostas que consideram a AdC como possuindo uma definição adequada das suas competências. 
A entidade reguladora que recolhe as opiniões mais positivas é a ANACOM, com taxas de concordância 
superiores a 70%: adequação de 77.5% para as suas competências; de 75% para o impacto da sua activi-
dade; e de 72.9% para a qualidade do seu desempenho.
Da comparação entre as três entidades salienta-se o facto de a definição das competências dos regulado-
res ser sempre considerada mais adequada do que a aplicação que delas fazem. Também é de ressalvar 
que , de entre os inquiridos, são os quadros dirigentes e profissionais da Rádio que avaliam mais positiva-
mente as entidades de regulação, sendo os inquiridos do sector da Imprensa os que apresentam as maio-
res reservas no que diz respeito à actuação, desempenho e definição de competências dos reguladores.

Os Conteúdos de Media face à Inovação Tecnológica, Quadro Regulatório e Mercado Publicitário

No domínio da relação entre conteúdos de Media e inovação tecnológica, não restam grandes dúvidas 
entre os inquiridos quanto à interdependência que entre estas duas variáveis se estabelece: 95.6% das 
respostas apontam nesse sentido. Contudo, o parcial de respostas que atribuem um carácter positivo à 
influência deste tipo de inovação não ultrapassa os 62.3%.
Entre o conjunto das dimensões nas quais se joga a influência da inovação tecnológica é no domínio 
do enriquecimento qualitativo dos conteúdos que a inovação assume maior expressão: cerca de 93.5% 
das respostas o indiciam. As restantes dimensões apresentam valores que, tendencialmente, reconhecem 
o exercício dessa influência: ao nível da concepção participada por consumidores (63.6%), do custo de 
produção (63.2%), da acessibilidade (62%), da rapidez de disponibilização (59.8%), do preço de venda 
(54.6%), e da convergência (52.8%).
Quanto ao impacto do quadro regulador sobre os conteúdos de Media, reconhecido por aproximadamente 
60% dos inquiridos, a sua natureza é - ainda que por pequena margem - considerada negativa. Essa ava-
liação decorre sobretudo da acção do regulador ao nível da moderação da linguagem utilizada, quer nos 
próprios conteúdos (76.2%), quer na publicidade associada a esses conteúdos (73%).

Da Medição à Prospectiva

A leitura de dados como os que aqui apresenta o OberCom deve ser encarada como um produto do tempo 
que vivemos. O planeamento estratégico de 5 ou mais anos deixou de se adaptar ao tempo de funciona-
mento das economias actuais, baseadas na apresentação trimestral de resultados, sistemas bolsistas com 
articulação em rede global e funcionando 24 horas por dia, escrutínios de opinião diários nos próprios Mass 
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Media e um mundo onde o consumidor actua em rede ligando diferentes media entre si, mudando assim a 
Comunicação de massa para uma Comunicação em rede.
Um barómetro neste contexto deixa de servir como um instrumento de captação de tendências para ser es-
sencialmente um detector de sinais fracos ou, se preferirmos, Weak Signals, na tentativa de antecipar acon-
tecimentos singulares, reorganizações da conjuntura, ou mesmo rupturas da estrutura vigente no sector da 
Comunicação. Tal como todos nós olhando para o céu vemos estrelas quando apenas alguns vislumbram 
constelações, também este barómetro procura oferecer, aos que o consultarem, os dados que poderão, ou 
não, capturar os sinais fracos de mudança antes que se tornem tão fortes que não deixarão de ser sentidos 
por todos os intervenientes no sector.
Constitui, portanto, um contributo na esfera da prospectiva do sector da Comunicação, um contributo para 
uma maior presença da prospectiva no quadro das Ciências Sociais e do seu apoio à análise das conjuntu-
ras económicas e da actuação dos seus intervenientes.

Gustavo Cardoso
Director do OberCom
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Nota Metodológica

Para a materialização desta análise foram recolhidas e sistematizadas as opiniões, perspectivas e sensibi-
lidades dos principais key players e interlocutores privilegiados dos sectores da Comunicação em Portugal, 
quer no sentido de uma avaliação do seu panorama actual, quer no sentido da evolução que lhe projectam 
para os próximos anos.
Baseada em aplicações metodológicas e critérios de rigor das Ciências Sociais, a recolha destas perspec-
tivas assentou no estabelecimento de contactos directos com personalidades em exercício de actividade 
profissional de três tipos num determinado sector ou que sobre ele se debruçam: quadros dirigentes, jorna-
listas/profissionais de execução, e outros peritos. 
Seguiu-se a aplicação online de um inquérito por questionário, estruturado em torno do perfil profissional do 
inquirido, em regime de auto-preenchimento, que decorreu entre Dezembro de 2006 e Fevereiro de 2007, 
e ao qual responderam cerca de 121 inquiridos. Os resultados desse trabalho, que aqui se apresentam, 
encontram-se estruturados da seguinte forma: em primeiro lugar, serão abordadas as expectativas de evo-
lução do sector; em segundo lugar, serão apresentados os traços de avaliação das instâncias nacionais 
de regulação da actividade no sector; e finalmente, serão debatidas as interdependências estabelecidas 
entre os conteúdos de Media e as três dimensões identificadas, reunindo as sensibilidades dos inquiridos a 
respeito da sua empresa e também a respeito do sector em que a mesma se insere.
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CAPÍTULO 0

OS INQUIRIDOS

Cerca de 121 inquiridos responderam afirmativamente ao desafio lançado pelo Observatório da Comunica-
ção entre os meses de Dezembro de 2006 e Fevereiro de 2007.
A abordagem da natureza da sua actividade profissional principal considerou duas dimensões, com implica-
ções ao nível do corpo de questões incluídas neste barómetro. Por um lado, a do exercício de actividade no 
sector dos Media e da Comunicação, traduzida em papéis profissionais de Direcção - 68, o que equivale a 
56.2% do total - e de Jornalista - 14 casos, num parcial de 11.6%. Face ao exercício de actividade profissio-
nal no meio, o barómetro aplicado a estes inquiridos compreendeu a totalidade das questões elaboradas, 
ou seja, sessenta e oito. 
Por outro lado, a do exercício de actividade em sectores paralelos ao dos Media e da Comunicação, tra-
duzida em papéis profissionais que qualificam os 39 casos deste tipo como Peritos, ascendendo a 32.3% 
da amostra. Neste caso, face ao exercício de actividade considerada paralela ao sector (mas não parte 
integrante do mesmo), não foi aplicado a este perfil de respondentes o grupo de questões relativas à sua 
empresa, ascendendo o número de questões colocadas a quarenta e seis.

Actividade / Função Principal

 N % % acumulada

Perfil 
profissional
 
 

Cargo de Direcção 68 56,2 56,2

Jornalista 14 11,6 67,8

Outro Perito 39 32,2 100,0

 Total 121 100,0  
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Considerando o sector de actividade principal da empresa em que cada inquirido exercia funções aquando 
do estabelecimento dos contactos para participação neste barómetro, a primeira nota vai para a presença 
significativa de inquiridos afectos à Imprensa - cerca de 30, a que corresponde um parcial de 24.8%. O 
sector da Rádio surge como o segundo mais representado, com cerca de 17 inquiridos (14%), assumindo 
o sector da Televisão um parcial reunido de 12.4%, equivalente a 15 casos. Em conjunto, os três Media 
tradicionais constituem um pouco mais de metade da amostra de inquiridos: 62 participantes, cerca de 
51.2% do total. 
Os Media característicos do final do século XX– sub-sectores Serviços de Acesso à Internet e Sociedade da 
Informação – assumem em conjunto cerca de 15.7%, correspondentes a 19 inquiridos. No sector específico 
da Publicidade, 5 inquiridos representam 4.1% do total de respondentes.

Sector

 N % % acumulada

Sector
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção de Televisão 1 ,8 ,8

Televisão (Broadcasting) 12 9,9 10,7

Televisão (Cabo) 2 1,7 12,4

Rádio 17 14,0 26,4

Serviços de Acesso à Internet 4 3,3 29,8

Imprensa 30 24,8 54,5

Publicidade 5 4,1 58,7

Sociedade da Informação 15 12,4 71,1

Grupo de Comunicação 12 9,9 81,0

Outros 23 19,0 100,0

Total 121 100,0  

A distribuição dos inquiridos a partir dos eixos Sector / Perfil profissional permite concluir da existência, nos 
Media tradicionais, de 48 quadros superiores, 12 jornalistas e 2 peritos; aos novos Media correspondem 5 
quadros superiores e 14 peritos, e ao sub-sector Publicidade cerca de 1 quadro superior e 4 peritos.
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Sector

 
 

 
 

Actividade / Função Principal
Total

 Cargo de 
Direcção Jornalista Outro Perito

Sector
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção de Televisão
 

N 1 0 0 1

% em Sector 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Televisão (Broadcasting)
 

N 9 2 1 12

% em Sector 75,0% 16,7% 8,3% 100,0%

Televisão (Cabo)
 

N 2 0 0 2

% em Sector 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Rádio
 

N 15 2 0 17

% em Sector 88,2% 11,8% 0,0% 100,0%

Serviços de Acesso à Internet
 

N 4 0 0 4

% em Sector 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Imprensa
 

N 21 8 1 30

% em Sector 70,0% 26,7% 3,3% 100,0%

Publicidade
 

N 1 0 4 5

% em Sector 20,0% 0,0% 80,0% 100,0%

Sociedade da Informação
 

N 1 0 14 15

% em Sector 6,7% 0,0% 93,3% 100,0%

Grupo de Comunicação
 

N 11 1 0 12

% em Sector 91,7% 8,3% 0,0% 100,0%

Outros
 

N 3 1 19 23

% em Sector 13,0% 4,3% 82,6% 100,0%

Total
 

N 68 14 39 121

% em Sector 56,2% 11,6% 32,2% 100,0%

É em função desta dupla distribuição Sector de actividade / Perfil profissional que se jogarão os resultados 
apresentados em seguida.
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CAPITULO 1

MERCADOS E FUTURO

SínteSe concluSiva

• Observa-se uma expectativa de dinamismo tanto mais lisonjeira quanto mais contemporâneo é o sub-
sector analisado: o sub-sector das Telecomunicações é considerado simultaneamente aquele onde 
se assistirá nos próximos cinco anos, na opinião dos respondentes, a um incremento da presença de 
capital estrangeiro e aquele para o qual se espera maior inovação na oferta, qualquer que seja o perfil 
profissional ou o sub-sector de actividade do inquirido. O dinamismo esperado para os próximos cinco 
anos é progressivamente menor junto da Televisão e Rádio, reduzindo-se ao ponto de a maioria dos 
inquiridos considerar que decrescerá na Imprensa.

• Quanto à dinâmica da oferta, a maioria dos inquiridos não espera um serviço de Televisão Digital 
Terrestre para 2007, antes apostando no aumento do consumo pago do serviço de Televisão por 
Cabo e na manutenção – mais que na extinção ou criação – de canais novos. Paralelamente, é mais 
consensual a extinção de títulos de Imprensa que a emergência de novos títulos ou a passagem de 
títulos pagos a gratuitos, não sendo igualmente prevista a criação de novos canais de Rádio.

• Uma significativa maioria, 82.8% dos inquiridos, manifesta-se convicta de que nos encontramos pe-
rante uma mudança de paradigma no sector dos Media e da Comunicação, passando de um mercado 
comandado pelo fornecedor de conteúdos a um outro dirigido pelo consumidor.

• Entre os impactos esperados de futuras alterações no quadro regulatório do sector encontram-se a 
criação de limitações à concentração económica (63.2% das respostas), à entrada de novos agentes 
económicos nacionais no mercado (53.1%), e à entrada de novos agentes económicos internacionais 
(48.7%). Numa análise por sub-sector, Televisão e Rádio surgem como os meios onde a consideração 
do impacto potencial de alterações no quadro regulatório mais opiniões colhe - 91.7% e 88.2%, res-
pectivamente. Mas se ao nível do sentido desse impacto a Televisão se mantém como o sub-sector 
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onde o condicionamento surge como implicação mais provável (83.3%), o mesmo não pode dizer-se 
dos restantes sub-sectores, nos quais a divisão quanto ao sentido desse impacto é a nota dominante - 
a Rádio posicionando-se tendencialmente no sentido do condicionamento dessa entrada, a Imprensa 
e os novos Media tendencialmente no sentido da sua promoção.

• Ao nível das práticas no domínio da Publicidade, gera maior consenso a probabilidade de opção, 
por parte das empresas do sector, pela diversificação de investimentos publicitários (83.2%), sendo 
a prática de formas mais directas de marketing (76.4%) e a venda directa de espaços publicitários 
(aproximadamente 70%) opções igualmente previstas para o próximo ano.

• A inovação em conteúdos é considerada central por parte dos inquiridos: cerca de 88.5% das suas 
respostas consideram que inovações nesse domínio transformam o posicionamento concorrencial no 
sector. No entanto, questionados acerca das suas expectativas, ascende a “apenas” 67% o parcial de 
respostas de inquiridos que esperam alterações no domínio da diversificação de conteúdos numa lógi-
ca de portefólio – o que pode indiciar quer a existência de um potencial criativo não materializado, quer 
a opção pelo aprofundamento/especialização de conteúdos em detrimento da sua diversificação.

• Especificamente no que concerne a evolução da interdependência entre conteúdos de Media e ino-
vação tecnológica, o impacto esperado da segunda sobre os primeiros é global e maioritariamente 
positivo, aspecto que os parciais de respostas obtidas nesse sentido espelham bem: acessibilida-
de (94.8%), rapidez de disponibilização (93.9%), convergência (92.1%), enriquecimento qualitativo 
(88.2%), concepção participada por consumidores (77.9%), custo de produção (77%), e preço de 
venda (72.6%). 

• Relativamente à evolução da interdependência entre conteúdos de Media e quadro regulatório, o 
impacto deste último é previsto como exercendo influência essencialmente no sentido da moderação 
da linguagem neles utilizada (46.8%), mais até que no sentido da moderação da linguagem inclusa na 
publicidade a eles associada (44.4%) ou na redução da duração dessa publicidade (37.4%).

• No domínio da evolução prevista para as receitas publicitárias no sector, a expectativa é moderada-
mente optimista: cerca de 56.7% das respostas apontam no sentido do seu aumento, algo que, em 
paralelo com o conjunto das que não esperam que se reduza (43.3%), configura um quadro de esta-
bilidade muito consensual. Significativo é que as expectativas dos inquiridos a respeito das receitas 
publicitárias da sua empresa sejam mais optimistas (70.7%) que a respeito das receitas do sector.
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1.1. DINâMICAS SECTORIAIS

1.1.1. DinamiSmo Da preSença De capital eStrangeiro

Questionados quanto ao mercado nacional de Media em que consideram que virá a assistir-se, nos pró-
ximos cinco anos, a maiores aquisições por parte de empresas estrangeiras, aproximadamente metade 
(50.4%) dos inquiridos aponta o das Telecomunicações - uma posição que colhe sobretudo junto dos peri-
tos mas que surge também entre os cargos dirigentes, que prevêem um dinamismo tão grande para esse 
sector como para o da Televisão.
Uma análise das respostas por sub-sector de actividade profissional dos inquiridos revela uma adesão 
transversal à tese do dinamismo das Telecomunicações, superior entre os inquiridos dos novos Media 
(66.6%) e mínima entre os da Imprensa (39.3%).
Significativo é também o facto de não ser entre os inquiridos da Televisão que o seu sector mais surge como 
dinâmico nos próximos cinco anos, a respeito de participações de empresas estrangeiras no seu capital: 
também estes aderem maioritariamente à tese do dinamismo das Telecomunicações (53.3%).

1.1.2. inovação na oferta

Relativamente ao sector onde consideram existir maior inovação na oferta de produtos, os inquiridos po-
sicionam-se igualmente no sentido das Telecomunicações, de forma inequívoca (75% das respostas), so-
bretudo os jornalistas (84.6%) - o que não deixa de ser significativo pelo sinal que envia quanto aos seus 
sub-sectores. Entre os restantes perfis existe uma valorização relativamente maior do sub-sector Televisão, 
ainda que com expressão mínima (em torno dos 16%).
A análise das respostas dos inquiridos em função do seu sub-sector de actividade revela um dado extre-
mamente significativo: apenas 20% das respostas entre os inquiridos da Televisão, 18.8% na Rádio, 11.1% 
nos novos Media, e 10.3% na Imprensa consideram o próprio sub-sector o mais inovador na oferta. Comum 
a todos é a valorização, nesse âmbito, do sub-sector das Telecomunicações.

1.1.3. DinamiSmoS Sub-SectoriaiS noS próximoS cinco anoS

1.1.3.1. Televisão

Concretamente quanto ao dinamismo do mercado de Televisão, cerca de 61.2% dos inquiridos considera 
que aumentará nos próximos cinco anos, sendo que apenas 13.8% consideram que virá a contrair-se.
Transversal aos três perfis profissionais considerados, é entre os cargos de Direcção que esta perspectiva 
de aumento de dinamismo surge com maior frequência (64.2% das respostas), ainda que seja igualmente 
entre estes que a ideia da sua diminuição mais surge (14.9%).
Em termos de uma análise sub-sectorial, constata-se a este respeito uma auto-avaliação prospectiva ex-
tremamente lisonjeira por parte dos inquiridos pertencentes ao sub-sector Televisão: cerca de 92.9% das 
respostas consideram que este dinamismo aumentará, surgindo os inquiridos dos sub-sectores Rádio e 
Imprensa como os mais cépticos relativamente a essa evolução - ainda que mantendo um posicionamento 
maioritário no sentido desse aumento. Pela diminuição do dinamismo neste sub-sector alinham maioritaria-
mente os inquiridos da Publicidade, com um parcial de 60%.

1.1.3.2. Rádio

O mesmo tipo de abordagem em relação ao sub-sector Rádio suscitou, entre os inquiridos, um posiciona-
mento mais conservador, traduzido num parcial de 50% para uma evolução no sentido da manutenção do 
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seu dinamismo - posição afirmada sobretudo pelos peritos consultados (75% das respostas), mas à qual 
os cargos dirigentes atribuem o mesmo peso relativo que a uma perspectiva mais optimista de crescimento 
(35.8%).
Apenas os próprios inquiridos deste sub-sector consideram que o dinamismo do mesmo aumentará nos 
próximos cinco anos, num parcial de 76.5%: entre os restantes sub-sectores colhe sobretudo a ideia da sua 
manutenção.

1.1.3.3. impRensa

Quanto à Imprensa, os inquiridos são, por uma maioria ligeira, mais pessimistas: 37.1% das suas respostas 
são no sentido da redução do dinamismo deste sub-sector.
Uma análise por perfil profissional do inquirido revela a este respeito alguma divisão de posições. Entre 
os cargos dirigentes, são tantos os inquiridos a alinhar pela redução do dinamismo deste sub-sector nos 
próximos cinco anos como aqueles que consideram que aumentará - cerca de 35.8%. Entre os jornalistas 
e os peritos, a mesma divisão assume uma representatividade de 38.9%.
A análise do sub-sector de actividade profissional permite constatar, mais uma vez, serem os inquiridos em 
causa própria a primar pelo optimismo: 44.8% dos da Imprensa consideram que o dinamismo do seu sub-
sector aumentará nos próximos cinco anos, posição na qual nenhum outro sub-sector os acompanha. Aliás, 
entre os inquiridos da Televisão (50%) e da Publicidade (100%) a posição dominante é mesmo a de que o 
dinamismo do sub-sector Imprensa irá decrescer.

1.1.3.4. Telecomunicações

Previsivelmente, a grande maioria dos inquiridos (91.3%) manifesta-se convicta de que o dinamismo do 
sub-sector das Telecomunicações aumentará nos próximos cinco anos, posição que é absoluta entre os 
jornalistas e entre os inquiridos dos sub-sectores Televisão e Rádio.

1.1.4. novoS proDutoS

1.1.4.1. Televisão digiTal TeRResTRe

Pouco mais de um terço dos inquiridos (36.8%) crê no surgimento da Televisão Digital Terrestre durante o 
ano de 2007. Apenas os jornalistas e os profissionais da Imprensa afirmaram acreditar na oferta deste pro-
duto, sendo sintomático que apenas 20% dos inquiridos do sub-sector Televisão partilham esta posição. 

1.1.4.2. dinamismo do consumo pago de Televisão

Já ao nível do consumo pago de Televisão por cabo se estima um aumento bastante significativo, a julgar 
pelo volume de respostas obtidas nesse sentido - 78.4% -, tendência que é, aliás, transversal a todos os 
tipos de perfil profissional e de sub-sector considerados.

1.1.4.3. cRiação de canais de Televisão

A maioria dos inquiridos - cerca de 59.3% - acredita que emergirão, durante o ano de 2007, novos canais de 
Televisão, uma perspectiva partilhada por todos os perfis profissionais considerados, ainda que com menor 
expressão relativa entre os titulares de cargos dirigentes.
Contudo, são sobretudo os inquiridos de sub-sectores outros que não da própria Televisão a crer nesta 
evolução: 66.6% dos que exercem actividade neste último não partilham essa posição, o que não deixa de 
ser um dado extremamente curioso.
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1.1.4.4. exTinção de canais de Televisão

Em contraponto, 62.4% dos inquiridos não crêem vir a ocorrer o  desaparecimento dos actuais canais, 
ideia transversal a todos os perfis profissionais e sub-sectores, sobretudo os inquiridos da própria Televisão 
(80%). A estabilidade obtida no sector da Televisão parece aqui evidenciar-se de modo particular entre os 
respondentes a este barómetro.

1.1.4.5. cRiação de canais de Rádio

As expectativas dos inquiridos a respeito do sub-sector Rádio para o ano de 2007 não compreendem, na 
sua maioria, a criação de canais de Rádio, a julgar pelo parcial de 65% encontrado nesse sentido - um 
posicionamento que é sustentado pelos quadros dirigentes e pelos peritos auscultados, constituindo o con-
tingente de jornalistas o único no qual essa dinâmica criadora colhe alguns adeptos (53.8%). São, aliás, os 
inquiridos deste último sub-sector os únicos a fazer fé nessa dinâmica criadora.

1.1.4.6. cRiação de TíTulos de impRensa

Já a criação de títulos no sub-sector Imprensa é uma realidade esperada em 2007 pela maioria (63.2%) 
dos inquiridos, particularmente os profissionais da Rádio (94.1%). Entre os profissionais do sub-sector da 
Imprensa predomina uma divisão absoluta das expectativas a este respeito.

1.1.4.7. exTinção de TíTulos de impRensa

A extinção de títulos neste sub-sector gera, no entanto, um consenso mais alargado: 89.8% das respostas 
seguem no sentido dessa expectativa, com particular expressão entre os jornalistas - contingente no seio 
do qual essa expectativa é afirmada por todos os inquiridos, à semelhança do verificado para os profissio-
nais do sub-sector dos novos Media.

1.1.4.8. muTação do modelo de negócio da impRensa

Aproximadamente três em cada cinco inquiridos (61.5%) não espera, para 2007, a passagem de jornais 
pagos a gratuitos, percentagem para que muito contribui a posição dos quadros dirigentes (64.2%) e - so-
bretudo - dos jornalistas (84.6%), bem como os inquiridos da Rádio (64.7%), Imprensa (78.6%) e Publici-
dade (80%).
Cerca de 37.6% de todos os inquiridos crêem na hipótese dessa mutação no modelo de negócio da Impren-
sa, mas esperam essa prática apenas para alguns dos títulos. Subscritores desta tese são essencialmente 
os peritos (51.4%) e os profissionais do sub-sector novos Media (61.1%).

1.1.5. muDança De paraDigma

Perante estas dinâmicas, importa saber da posição dos inquiridos relativamente a uma hipotética mudança 
de paradigma de mercado em curso. Questionados a este respeito, a esmagadora maioria (82.8%) acredita 
que nos encontramos num período de transição de um mercado comandado pelo fornecedor para um mer-
cado comandado pelo consumidor.
Apesar de aderirem - na sua maioria - a esta tese, é entre os jornalistas que esta ideia colhe menos adep-
tos: pelo contrário, constitui um posicionamento hegemónico entre os peritos (91.9%).
Publicidade (100%) e novos Media (94.4%) constituem os sub-sectores onde a ideia da mudança de para-
digma mais opiniões favoráveis reúne a este respeito.
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1.2. COMPARAÇÃO ENTRE AS PERSPECTIVAS DE EVOLUÇÃO SECTORIAIS

1.2.1. regulação e Dinamização Do mercaDo

1.2.1.1. concenTRação económica

A maioria dos inquiridos - com um parcial reunido de 76.9% - prevê que o nível de concentração económica 
no sector venha a ser afectado por alterações no quadro regulatório, designadamente no sentido da sua 
limitação (63.2%). Esta posição é subscrita sobretudo pelos cargos dirigentes auscultados, sendo menori-
zada - no sentido da inexistência de impacto - por parte dos restantes perfis profissionais. Paralelamente, 
são os inquiridos da Imprensa os que menos aderem a esta posição: cerca de 34.5% recusam a ideia do 
impacto do quadro regulatório a este nível.

1.2.1.2. enTRada de novos agenTes económicos nacionais no meRcado

Ao nível da entrada de novos agentes económicos nacionais no mercado, um hipotético impacto de altera-
ções no quadro regulatório produziria impacto para cerca de 74.3% dos inquiridos - um valor ligeiramente 
menor, portanto, que o verificado para o impacto sobre a concentração económica. Para a maioria das 
respostas (53.1%) o impacto jogar-se-ia no sentido do constrangimento dessa entrada.
São sobretudo os cargos dirigentes a defender a ideia de uma acção condicionadora da entrada de novos 
agentes neste mercado. Sem prejuízo de a maioria das respostas de jornalistas e peritos apontarem tam-
bém no sentido desse condicionamento, é entre eles que surgem vozes que desconsideram a própria ideia 
de impacto da regulação a esse nível.
Numa análise por sub-sector, Televisão e Rádio surgem como os meios onde a consideração do impacto 
potencial de alterações no quadro regulatório mais opiniões colhe - 91.7% e 88.2%, respectivamente. Mas 
se ao nível do sentido desse impacto a Televisão se mantém como o sub-sector onde o condicionamento 
surge como implicação mais provável (83.3%), o mesmo não pode dizer-se dos restantes sub-sectores, nos 
quais a divisão quanto ao sentido desse impacto é a nota dominante - a Rádio posicionando-se tendencial-
mente no sentido do condicionamento dessa entrada, a Imprensa e os novos Media tendencialmente no 
sentido da sua promoção.
  
1.2.1.3. enTRada de novos agenTes económicos inTeRnacionais no meRcado

Uma larga maioria - cerca de 79.6% - dos inquiridos considera que eventuais alterações na regulação do 
sector dos Media e Comunicação poderão dinamizar o mercado ao nível da entrada de novos agentes 
económicos internacionais no mercado nacional, sobretudo no sentido do condicionamento dessa entrada. 
Comparativamente, o hipotético impacto admitido é superior relativamente a agentes económicos interna-
cionais do que a nacionais, promovendo a entrada dos primeiros (31% face a 21.2%, respectivamente).
A admissão deste impacto é superior entre os cargos dirigentes, os quais - a par com os peritos - consi-
deram que alterações no quadro regulatório condicionariam a entrada de agentes económicos internacio-
nais (56.3% e 44.4%, respectivamente). Apenas os jornalistas afirmam que essa entrada seria facilitada 
(53.8%).
Em comparação com o afirmado a respeito da entrada de agentes económicos nacionais, quer os jornalis-
tas quer os peritos afirmam existir relativamente a agentes internacionais um impacto superior: mas se os 
segundos mantêm o sentido atribuído a esse impacto, já os jornalistas consideram que sobre a entrada de 
agentes económicos estrangeiros a acção de alterações no quadro regulatório seria condicionadora.
Da análise compaginada com o sub-sector de cada inquirido, destacam-se dois dados. Por um lado, o facto 
de todos aqueles com exercício na Televisão se posicionarem no sentido da existência deste impacto. Por 
outro lado, o facto de apenas os inquiridos da Imprensa considerarem que esse impacto seria no sentido da 
promoção da entrada de agentes económicos internacionais no mercado português de Media.
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1.2.2. publiciDaDe e Dinamização Do mercaDo

1.2.2.1. venda diRecTa de publicidade

Mais de dois terços dos inquiridos (69.2%) manifestam-se convictos de que algumas empresas de Media 
optarão, no decurso de 2007, pela venda directa de espaços de publicidade sem recurso a centrais de com-
pras, posição que colhe sobretudo entre os jornalistas e os peritos. Menos de 5% das respostas consideram 
que essa mudança se operará para a maioria dos agentes no meio.
Sem excepção, todos os sub-sectores representados - incluindo o da Publicidade - apresentam respostas 
que subscrevem a ideia dessa opção por parte de apenas algumas empresas.

1.2.2.2. diveRsificação de invesTimenTos publiciTáRios

A aposta na diversificação dos investimentos publicitários neste sector é, igualmente, uma tendência espe-
rada para 2007 pela maioria dos inquiridos (83.2%), ainda que a sua prática seja esperada apenas por uma 
minoria das empresas neste sector.
Sem prejuízo de a maioria do contingente de jornalistas auscultados também se manifestar nesse sentido, 
é no seu seio que a desvalorização desta prática no decurso do próximo ano mais adeptos colhe (38.5%). 
Os peritos são, neste particular, os que mais aderem a esta tese (90% das respostas), com valores ligeira-
mente superiores mas não muito distantes dos revelados pelos cargos dirigentes (84.4%).
Todos os inquiridos do sub-sector Publicidade esperam esta prática para o ano de 2007, tendo sido encon-
trados valores entre 75% e 82% para os restantes sub-sectores.

1.2.2.3. foRmas diRecTas de maRkeTing

Três em cada quatro inquiridos consideram igualmente que se assistirá, em 2007, a uma mudança do inves-
timento publicitário para formas mais directas de Marketing. Esta posição é transversal aos perfis profissio-
nais considerados, mas defendida com maior frequência entre os peritos (82.8%) e menos frequentemente 
pelos jornalistas (61.5%).
Também esta ideia colhe 100% das respostas entre os inquiridos do sub-sector Publicidade. Significativo é 
ainda que o valor de adesão sub-sectorial a esta ideia - 69.2%, da Televisão - seja de monta.

1.2.3. conteúDoS e Dinamização Do mercaDo

1.2.3.1. inovação e posicionamenTo concoRRencial

A introdução de inovações em conteúdos altera, para 88.5% dos inquiridos, o posicionamento dos dife-
rentes concorrentes no sector dos Media e Comunicação, sendo a adesão a esta ideia mais forte entre 
os jornalistas e peritos - 92.3% e 94.4%, respectivamente - que entre os quadros dirigentes auscultados 
(84.4%).
A análise desta perspectiva em função do sub-sector de actividade do inquirido revela uma adesão a 100% 
por parte daqueles afectos à Televisão, e de 94.4% entre os dos novos Media, oscilando os restantes entre 
valores acima do mínimo verificado, neste particular, para os respondentes da Imprensa (77.8%).

1.2.3.2. diveRsificação de conTeúdos

A diversificação de produtos e conteúdos comercializados por uma mesma empresa, numa lógica de por-
tefólio, será, para 67% dos inquiridos, uma tendência generalizada no mercado nacional de Media e Co-
municação nos próximos cinco anos - particular no qual é maior a adesão dos peritos e menor a dos 
jornalistas.



Barómetro - Media e Comunicação: Tendências 2006 

20

É também significativo que a ideia da diversificação do catálogo de conteúdos reúna unanimidade entre os 
inquiridos.
Neste domínio são os inquiridos oriundos da Imprensa os que consideram relativamente menos provável 
que a tendência venha a ser generalizada, sem prejuízo de essa posição ser dominante também neste 
contingente (62.1%).
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1.3. OS CONTEUDOS DE MEDIA: EXPECTATIVAS DE EVOLUÇÃO QUANTO AOS IMPACTOS 
DA INOVAÇÃO TECNOLógICA, QUADRO REgULATóRIO, E RECEITAS PUbLICITáRIAS

1.3.1. inovação tecnológica e conteúDoS De meDia: evolução previSta para oS próximoS cinco anoS

1.3.1.1. Rapidez

Em relação ao impacto esperado para idêntico período sobre a rapidez de disponibilização dos conteúdos 
no sector, dois dados: a expectativa encontrada junto de 95.7% dos inquiridos de que tal impacto virá a 
verificar-se; e o sentido hegemónico encontrado nesse impacto - 93.9% do total de respostas espera que o 
mesmo venha a ser positivo.
Comparativamente ao verificado para o impacto sobre os conteúdos próprios, quer a existência de qualquer 
sentido de impacto, quer o impacto positivo esperado apresentam, para o sector, valores superiores - 95.7% 
para 92.6%, e 93.9% para 91.4%, respectivamente, o que significa que os inquiridos consideram vir a existir 
um impacto superior sobre a rapidez de disponibilização dos conteúdos alheios que nos próprios.
A análise das respostas a partir do perfil profissional dos inquiridos revela, por um lado, um posicionamento 
por parte dos quadros dirigentes e dos peritos que reproduz a média encontrada para o total de respostas. 
No entanto, a mesma análise permite constatar ser entre os jornalistas que esta tese - ainda que maioritária 
- encontra menor adesão: aproximadamente um quarto deste contingente (23.1%) desvaloriza qualquer 
relação entre a inovação tecnológica e a rapidez de disponibilização dos conteúdos do sector nos próximos 
cinco anos - um valor próximo, mas superior, ao encontrado quanto a conteúdos próprios (21.4%).
Televisão e novos Media constituem os sub-sectores nos quais a tese do impacto positivo sobre a rapidez 
de disponibilização dos conteúdos do sector colhe 100% das respostas dos inquiridos - em linha com o 
observado a respeito dos conteúdos próprios. 
Entre os restantes sub-sectores, destaque para as reservas manifestadas pelos inquiridos da Publicidade 
- 2 respostas em 3 esperam um impacto negativo - e para a consideração, por parte dos inquiridos da Rá-
dio, de que o impacto sobre os conteúdos do sector será superior ao que esperam sobre os seus próprios 
conteúdos (88.2% para 82.4%).

1.3.1.2. acessibilidade

Cerca de 96.5% dos inquiridos esperam que a inovação tecnológica venha a produzir alterações na acessi-
bilidade dos conteúdos do sector, a maior parte dos quais - 94.8% do total - perspectivando mudanças po-
sitivas. Face ao parcial de 95.7% de consideração de impacto futuro ao nível da rapidez de disponibilização 
destes conteúdos, o impacto previsto sobre a sua acessibilidade é ligeiramente superior.
Comparativamente ao verificado para os conteúdos da própria empresa, o impacto é considerado ligeira-
mente inferior sobre os conteúdos alheios (96.5% para 97.5%), o mesmo se verificando para a considera-
ção positiva desse impacto (94.8% para 96.3%).
São sobretudo os jornalistas a desconsiderar a existência deste impacto, posição assumida por 23.1% dos 
respondentes. Entre os restantes perfis, parciais semelhantes de adesão por parte dos cargos dirigentes 
- 97% - e peritos - 97.2%.
Comparativamente ao observado para os conteúdos próprios, a posição dos jornalistas a este nível acen-
tua-se no caso dos conteúdos alheios: como vimos, 23.1% consideram não vir a existir qualquer impacto 
da inovação tecnológica sobre a acessibilidade destes últimos, face aos 14.3% observados a respeito do 
impacto sobre a acessibilidade de conteúdos próprios.
Apenas entre os sub-sectores da Rádio e da Imprensa surgem algumas respostas no sentido da desva-
lorização do impacto da inovação tecnológica sobre a acessibilidade dos conteúdos comercializados no 
sector da empresa de cada inquirido - 5.9% e 11.1%, respectivamente. Os profissionais do sub-sector da 
Publicidade, por seu turno, apresentam perspectivas de evolução maioritariamente negativas (66.6%), em 
linha com o observado a respeito dos conteúdos próprios.
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Em comparação com o constatado para os conteúdos próprios, apenas na Imprensa se vislumbra alteração 
da posição dos seus profissionais: é superior a previsão de impacto sobre a acessibilidade dos conteúdos 
próprios que sobre os conteúdos terceiros - 96.4% face a 88.9%.

1.3.1.3. enRiquecimenTo qualiTaTivo

Ao nível da natureza qualitativa dos conteúdos comercializados no sector da empresa do inquirido, 92.7% 
das respostas seguem no sentido de perspectivar, para os próximos cinco anos, alterações suscitadas pela 
inovação tecnológica - a maioria das quais de sentido positivo (88.2%). Paralelamente, é menor o impacto 
perspectivado sobre esta dimensão que sobre as duas anteriores (rapidez de disponibilização, e acessibi-
lidade).
Face às respostas obtidas a respeito da consideração deste impacto sobre os conteúdos da sua empre-
sa, observa-se que este último é perspectivado como superior sobre os conteúdos alheios (92.7% para 
91.4%).
Ao nível do posicionamento dos vários perfis profissionais considerados, observa-se uma desconsideração 
ligeiramente maior entre os jornalistas (15.4% não perspectivam qualquer impacto a este nível), e uma pos-
tura crítica que apenas colhe respostas entre alguns cargos de direcção (4.8%) e peritos (5.9%).
Face ao observado a respeito dos conteúdos próprios, é visível entre os jornalistas um posicionamento que 
perspectiva um impacto superior sobre os conteúdos alheios - 85.6% para 71.4%. Entre os cargos dirigen-
tes, uma desvalorização ligeira deste impacto sobre conteúdos terceiros face a conteúdos próprios - 6.3% 
para 4.5%, respectivamente.
A análise por sub-sector revela uma adesão a 100% por parte dos profissionais dos novos Media à tese 
do impacto positivo da inovação tecnológica sobre a qualidade dos conteúdos comercializados neste sec-
tor, ao passo que na Publicidade prima a divisão equilibrada entre as respostas. Entre os profissionais da 
Televisão a tendência é claramente no sentido da perspectiva positiva quanto a este impacto - 93.3% -, 
assumindo os da Rádio e da Imprensa os valores de perspectiva positiva mais atenuada - respectivamente 
82.% e 88%.
Em comparação com o afirmado para o impacto exercido sobre conteúdos próprios, mantêm-se para os 
conteúdos alheios os valores de adesão a este tese verificados entre os profissionais dos novos Media 
(100%) e da rádio (82% face a 82.4%), reduzindo-se o impacto esperado entre os da Televisão (93.3% para 
100%) e da Imprensa (88% face a 89.3%).

1.3.1.4. conveRgência

Quanto ao impacto da inovação tecnológica sobre a convergência dos conteúdos comercializados no sector 
de actividade em que a empresa do inquirido se insere, 93.9% das respostas perspectivam que ele venha a 
existir, jogando-se em sentido positivo para 92.1% do total - ambos valores extremamente semelhantes aos 
encontrados para o impacto sobre os conteúdos próprios (93.8% e 92.6%, respectivamente).
Relativamente ao posicionamento dos inquiridos nesta matéria em função do seu perfil profissional, os 
dados revelam uma consideração menor deste impacto entre os jornalistas: ascende a 23.1% o parcial de 
respostas que não prevêm que venha a jogar-se qualquer impacto neste domínio. Entre os restantes perfis, 
adesão maior por parte dos peritos - face aos quadros dirigentes - à tese do impacto positivo da inovação 
tecnológica sobre a convergência de conteúdos no sector.
Em comparação com idêntica abordagem sobre os conteúdos próprios, verifica-se uma perspectiva ligeira-
mente mais neutra desta evolução no domínio dos conteúdos alheios.
Analisando por sub-sector as respostas encontradas, verifica-se uma adesão total entre os profissionais da 
Televisão a uma evolução no sentido do impacto positivo - à semelhança do verificado quanto a conteúdos 
próprios. Nos restantes sub-sectores, destaque para o impacto positivo superior esperado para a conver-
gência no sector entre os profissionais dos novos Media (94.7% face a 80% nos conteúdos próprios) e da 
Publicidade (66.7% face a 0% nos conteúdos próprios), e para o impacto positivo inferior esperado entre os 
profissionais da Imprensa (80.8% face a 89.3% nos conteúdos próprios).
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1.3.1.5. conTRibuTo dos consumidoRes

Ao nível da integração do contributo dos consumidores na concepção dos conteúdos comercializados no 
sector, cerca de 82.3% das respostas consideram que se jogará algum impacto da inovação tecnológica 
neste domínio nos próximos cinco anos, a maior parte das quais - 77.9% - em sentido positivo.
Em comparação com o parcial de respostas obtido para o impacto perspectivado sobre conteúdos da pró-
pria empresa, verificamos que ele é previsto como superior nesta última não apenas em valor total - 91.2% 
face a 82.3% - mas também em valor de impacto positivo - 86.3% para 77.9%.
Uma análise por perfil profissional revela adesões muito semelhantes à tese do impacto positivo por parte 
dos quadros dirigentes e dos peritos - em torno dos 80% -, mas assinalável equilíbrio entre os jornalistas 
quanto a esta matéria: apenas 53.8% das suas respostas subscrevem esta tese, face ao parcial de 46.2% 
de respostas que não esperam qualquer impacto da inovação tecnológica nesta área nos próximos cinco 
anos.
Face ao verificado a propósito do impacto sobre conteúdos próprios, observa-se uma mutação considerável 
no posicionamento dos jornalistas: 85.7% das suas respostas a respeito dos conteúdos próprios haviam 
perspectivado esse impacto positivo.
Da análise das respostas por sub-sector de actividade profissional resulta a constatação de que todas as 
respostas oriundas da Televisão alinham pelo diapasão do impacto positivo a cinco anos, uma posição 
subscrita igualmente pela quase totalidade (94.7%) das respostas oriundas dos novos Media - uns e outros 
em linha com a posição manifestada a respeito do impacto sobre conteúdos próprios.
Já entre os profissionais da Rádio, Imprensa e Publicidade esta posição colhe significativamente menos, 
oscilando os valores de adesão a esta perspectiva entre os 75% da primeira e os 61.5% da segunda. Com-
parativamente com o afirmado a respeito de conteúdos próprios, quer os profissionais da Rádio quer os da 
Televisão haviam perspectivado um impacto superior neste domínio - 87.5% e 85.7%, respectivamente.

1.3.1.6. cusTo de pRodução

Questionados a respeito da evolução que prevêm, nos próximos cinco anos, no custo de produção dos 
conteúdos comercializados no sector, cerca de 86.7% dos inquiridos afirmaram perspectivar algum impacto 
da inovação tecnológica nesta dimensão, dos quais 77% em sentido positivo.
Comparativamente ao afirmado a respeito do impacto sobre conteúdos próprios, verifica-se um número 
superior de respostas que perspectivam impacto desta ordem sobre conteúdos alheios, quer na sua dimen-
são total (86.7% face a 83.7%), quer na sua dimensão positiva (77% face a 70%). A própria perspectiva 
de impacto negativo era, sobre conteúdos próprios, menos lisonjeira (13.8% face a 9.7% de impacto sobre 
conteúdos alheios).
À semelhança do verificado para a variável anterior, também a este nível são os jornalistas os que pers-
pectivam de forma mais matizada o impacto da inovação tecnológica - 69.2% das suas respostas apontam 
nesse sentido, face a 30.8% de respostas que não perspectivam qualquer impacto dessa natureza nos 
próximos cinco anos. Em paralelo, é entre o corpo de quadros dirigentes que surge o maior parcial de pers-
pectivas negativas quanto a esse impacto: 13.8%.
Em comparação com o verificado a respeito de conteúdos próprios, verifica-se entre os quadros dirigentes e 
entre os jornalistas uma perspectiva neste domínio de um impacto mais positivo sobre os conteúdos alheios 
que sobre os próprios: 75.4% para 71.2%, e 69.2% para 64.3%, respectivamente.
São os profissionais dos novos Media (84.2%) e os profissionais da Televisão (80%) os que mais aderem 
à perspectiva de impacto positivo da inovação tecnológica neste domínio: todos os restantes perfis apre-
sentam valores de adesão mais matizada, desde os maioritariamente optimistas (Rádio e Imprensa) aos 
profundamente divididos (Publicidade).
À excepção do sub-sector Publicidade - no qual o posicionamento a respeito de conteúdos próprios havia 
sido de desconsideração deste impacto -, não foram encontradas alterações significativas de posiciona-
mento dos restantes perfis quando comparamos as suas posições a respeito de conteúdos próprios e 
alheios.
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1.3.1.7. pReço de venda

Cerca de 78.8% dos inquiridos consideram que o preço de venda dos conteúdos comercializados no seu 
sector será transformado pela inovação tecnológica nos próximos cinco anos, ascendendo a 72.6% o par-
cial de respostas que apontam um sentido positivo para esse impacto.
Comparando os resultados obtidos quanto às perspectivas a respeito de conteúdos próprios e conteúdos 
do sector, verificamos que o impacto previsto sobre os últimos é significativamente mais positivo (72.6% 
face a 60.8%).
A distribuição do posicionamento dos inquiridos face a esta questão em função do seu perfil profissional 
actual indica uma adesão maioritária à tese do impacto positivo a cinco anos, ainda que com intensidades 
distintas, junto de dois perfis: mais hegemónica entre os quadros dirigentes (80%), mais matizada entre os 
peritos (68.6%). Contudo, entre os jornalistas, a posição que mais colhe é a da desvalorização desse im-
pacto: 53.8% das suas respostas apontam no sentido da inexistência de influência da inovação tecnológica 
sobre o preço de venda dos conteúdos no sector.
Em comparação com o afirmado por quadros dirigentes e por jornalistas a respeito de conteúdos próprios 
verificamos que a perspectiva de impacto é, a respeito de conteúdos alheios, mais positiva.
A análise da posição dos inquiridos em função do seu sub-sector de actividade revela adesões expressi-
vas à tese do impacto positivo entre os profissionais da Televisão (86.7%), Rádio (82.4%) e novos Media 
(88.9%). Entre os profissionais da Imprensa volta a surgir uma perspectiva positiva mais matizada (53.8%) 
em paralelo com uma desvalorização de qualquer impacto da inovação tecnológica neste domínio (34.6%). 
Os profissionais da Publicidade, por seu turno, manifestam novamente uma profunda divisão a este res-
peito.
Comparativamente ao observado a respeito de conteúdos próprios, a perspectiva de impacto futuro da ino-
vação tecnológica sobre o preço de venda dos conteúdos do sector é sempre mais positiva, com aumentos 
que variam entre os 8.1% no sub-sector Televisão e 28.9% no sub-sector novos Media.

1.3.2. regulação e conteúDoS De meDia: evolução previSta para oS próximoS cinco anoS

1.3.2.1. duRação da publicidade associada

Relativamente ao impacto perspectivado do quadro regulatório do sector sobre a duração da publicidade 
associada aos conteúdos nele comercializados, a maioria dos inquiridos (52.3%) espera semelhante impac-
to, sobretudo no sentido da diminuição dessa duração (37.4%).
Comparativamente ao verificado a respeito do impacto sobre conteúdos próprios, constata-se que os inqui-
ridos prevêm um impacto superior sobre a duração da publicidade a conteúdos de todo o sector: 52.3% de 
respostas no sentido do impacto sobre conteúdos alheios face a 50.7% de respostas no sentido do impacto 
sobre conteúdos próprios, e 37.4% de respostas no sentido da redução da duração da publicidade a con-
teúdos terceiros face a 34.7% de respostas no sentido da redução da duração de publicidade a conteúdos 
próprios.
A análise dos dados a partir do perfil profissional dos inquiridos revela que apenas no contingente de quadros 
dirigentes a posição da existência de impacto nos próximos anos é maioritária (57.1%): os restantes perfis 
primam por um posicionamento que desvaloriza o impacto futuro do quadro regulatório sobre a duração da 
publicidade associada aos conteúdos comercializados no sector, em particular o contingente dos jornalistas.
Merece menção, paralelamente, o facto de a posição dos jornalistas se transformar de uma desconsidera-
ção generalizada a respeito do impacto deste quadro sobre conteúdos próprios (91.7%) para uma posição 
mais matizada a respeito dos conteúdos do sector que, apesar de tudo, já prevê algum impacto para 38.5% 
das respostas.
Analisando os números por sub-sector, 57.1% dos profissionais da Televisão posicionam-se no sentido da 
previsão de um impacto do quadro regulatório que reduza a duração da publicidade associada aos conte-
údos comercializados no sector, posição igualmente subscrita pelos inquiridos do sub-sector Publicidade 
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(75%). Entre os profissionais da Rádio grassa a divisão quanto a esta questão, tendo sido encontrados 
parciais iguais de 37.5% para previsão de ausência de impacto e para previsão de impacto no sentido da 
redução da duração deste tipo de publicidade. Imprensa e novos Media constituem os sub-sectores nos 
quais a posição maioritária é a da previsão de ausência deste impacto - 50% em ambos os casos.
Face ao observado a respeito do impacto sobre conteúdos próprios, observa-se  a respeito do impacto so-
bre conteúdos alheios uma manutenção da tendência de resposta por parte dos inquiridos da Imprensa, dos 
novos Media, e da Televisão - os dois primeiros com maior expressão para os conteúdos alheios. No caso 
dos profissionais da Rádio, e uma vez que impacto previsto sobre conteúdos próprios era tendencialmente 
inexistente, assinala-se a alteração dessa posição em favor da consideração de um impacto futuro.

1.3.2.2. linguagem da publicidade associada

A maior parte dos inquiridos - 53.7% - afirma esperar, para os próximos cinco anos, que o quadro regulatório 
do sector influencie a linguagem da publicidade associada aos conteúdos nele comercializados, sobretudo 
no sentido da sua moderação (44.4%).
Neste caso, e ao contrário do que temos vindo a verificar, a intensidade do impacto previsto é superior para 
os conteúdos próprios que para os conteúdos do sector como um todo: 57.9% face a 53.7% para previsão 
de impacto em geral, e 48.7% face a 44.4% de impacto em sentido moderador.
São sobretudo quadros dirigentes - 54.8% do seu contingente - os inquiridos que prevêm um impacto do 
quadro regulatório do sector no sentido da moderação da linguagem da publicidade associada aos conte-
údos nele comercializados; entre os peritos e (sobretudo) os jornalistas perpassa uma expectativa para os 
próximos cinco anos que não contempla qualquer influência exercida neste particular pela regulação.
Em comparação com os dados recolhidos a respeito desse impacto mas no domínio da linguagem da pu-
blicidade associada a conteúdos próprios, verificamos que a posição dos quadros dirigentes não conhece 
alterações significativas, tendo sido encontrada entre os jornalistas uma previsão de impacto superior sobre 
a linguagem da publicidade associada a conteúdos alheios - 23.1% face a 16.7% - mas que é, ainda assim, 
minoritária face ao parcial de respostas que revela desconsiderar a existência futura desse impacto.
De uma análise por sub-sector de actividade resulta, novamente, a divisão dos inquiridos em dois grupos: 
de um lado, os profissionais da Televisão cujo contingente se posiciona maioritariamente (57.1%) no sentido 
da previsão do exercício de influência moderadora ao nível da linguagem associada aos conteúdos do sec-
tor; do outro lado, os restantes perfis, posicionando-se estes inquiridos no plano da previsão de inexistência 
de impacto a esse nível, posição maioritária mas com um ascendente não muito expressivo.
Comparando os dados do sector com os recolhidos a respeito da própria empresa, verifica-se manterem-se 
as tendências de resposta, sendo de mencionar o facto de o impacto sobre a linguagem da publicidade a 
conteúdos próprios também neste caso ter sido previsto como superior.

1.3.2.3. linguagem dos conTeúdos

Mais de metade dos inquiridos - 54.1% - considera vir a existir, nos próximos cinco anos, uma influência do 
quadro regulatório do sector de actividade em que a sua empresa se insere sobre a linguagem utilizada nos 
conteúdos nele comercializados - exactamente a tendência observada a respeito dos conteúdos próprios, 
mas de intensidade ligeiramente inferior (57.9%). Quanto ao sentido dessa influência, ela é perspectivada so-
bretudo como moderadora (46.8%), à semelhança do verificado a respeito dos conteúdos próprios (50%). Ob-
serva-se, portanto, um impacto sobre os conteúdos próprios considerado superior também nesta dimensão.
Analisando as respostas em função do perfil profissional dos inquiridos constatamos que apenas entre os 
quadros dirigentes se confirma a perspectiva maioritária de existência de impacto a este nível, nos próximos 
cinco anos: ascende a 52.4% o parcial de respostas neste contingente que adere a essa tese. Entre os 
restantes perfis – e à semelhança do já verificado noutras dimensões – a perspectiva que mais colhe é a da 
previsão de inexistência de impacto, sobretudo entre os jornalistas.
Comparativamente, os dados recolhidos apontam para posicionamentos mais claros em relação a conte-
údos próprios face ao verificado para conteúdos alheios. À semelhança do observado para as variáveis 
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anteriores, os peritos posicionam-se no mesmo sentido que os jornalistas.
A distribuição das respostas em função do sub-sector de actividade dos inquiridos revela, mais uma vez, um 
posicionamento dos profissionais da Televisão no sentido da influência futura do quadro regulatório em ter-
mos da moderação da linguagem dos conteúdos comercializados no sector (57.1%), e um posicionamento 
dos inquiridos da Imprensa e dos novos Media em sentido da inexistência de impacto futuro neste domínio 
(57.7% e 44.4%, respectivamente).
A única modificação assinalável encontrada prende-se com a posição dos inquiridos da Rádio que, ao con-
trário do verificado noutras dimensões, maioritariamente (50%) perspectivam neste particular uma evolução 
no sentido do exercício de regulação tendendo a moderar a linguagem dos conteúdos do sector – quando 
a respeito de conteúdos próprios esse impacto havia sido desvalorizado.

1.3.3. receitaS publicitáriaS e conteúDoS De meDia: evolução previSta para o próximo ano

Já relativamente às receitas publicitárias no sector o cenário apresenta-se um pouco menos optimista: ain-
da que maioritária, a perspectiva de evolução positiva recolhe apenas um parcial de 56.7% face aos 70.7% 
observados a respeito de receitas próprias.
Se entre os quadros dirigentes e os jornalistas a perspectiva maioritária é a de aumento esperado de recei-
tas para o sector – em respectivamente 64.1% e 54.6% dos casos -, já os peritos auscultados manifestam 
opinião de que essas receitas se manterão inalteradas – em 51.7% das respostas.
Face ao observado para as receitas próprias, quer os quadros dirigentes quer os jornalistas apresentam 
expectativas ligeiramente menos optimistas.
Em termos da distribuição das respostas em função do sub-sector de actividade dos inquiridos, os dados re-
velam que os profissionais da Televisão (64.3%), Rádio (56.2%), Imprensa (51.9%) e novos Media (47.1%) 
se posicionam no sentido da previsão de um aumento de receitas publicitárias para o seu sector no decurso 
do próximo ano. Já entre os profissionais da Publicidade impera a divisão entre os que esperam uma redu-
ção e os que esperam um aumento dessas receitas.
Face ao verificado a propósito de receitas próprias, as expectativas para as receitas do sector apresentam-
se ligeiramente menos – ainda que maioritariamente – optimistas.
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CAPÍTULO 2

INSTâNCIAS DE REgULAÇÃO

SínteSe concluSiva

• Apesar de ter sido constituída recentemente – e, talvez em parte, precisamente por se tratar de uma 
instituição com um tempo de vida demasiado curto para uma avaliação distanciada –, a Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social colhe, junto dos inquiridos, impressões marcadamente ne-
gativas: 51.9% das suas respostas consideram as competências da ERC pouco ou nada adequadas, 
60% considera como tal o impacto da sua acção, e 63.3% qualifica desse modo o seu desempenho.

• Com uma impressão maioritariamente positiva junto dos inquiridos surgem a Autoridade da Concor-
rência e a Autoridade Nacional de Comunicações: a primeira gerando alguma divisão nas respostas 
quanto à adequação do impacto da sua actividade (56.4%) e do seu desempenho (57.1%) face à 
definição adequada das suas competências (69%); a segunda com a representação mais positiva das 
três instituições consideradas, com parciais de adequação de 77.5% para as suas competências, 75% 
para o impacto da sua actividade, e 72.9% para a qualidade do seu desempenho.

• Como nota paralela fica o facto de a definição das competências das três instituições ser sempre 
considerada mais adequada que a aplicação que fazem das mesmas.

• Quadros dirigentes e profissionais da Rádio constituem os redutos de avaliação relativamente mais 
apologética destas variáveis, ao passo que se encontram entre os inquiridos do sub-sector Imprensa 
as maiores reservas neste capítulo.
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2.1. a entiDaDe regulaDora para a comunicação Social

A avaliação das competências da ERC é, junto dos inquiridos, matéria que suscita grande divisão: 51.9% 
das respostas consideram essas competências inadequadas ou pouco adequadas ao sector em que a sua 
empresa se insere.

 Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como avalia as competências da ERC 
relativamente ao sector em que a sua empresa se insere?

 N         % % válida % acumulada

Inadequado 13 10,7 16,0 16,0

Pouco adequado 29 24,0 35,8 51,9

Adequado 34 28,1 42,0 93,8

Muito adequado 5 4,1 6,2 100,0

Total 81 66,9 100,0  

Não se aplica 26 21,5   

N/R 14 11,6   

Total 40 33,1   

Total 121 100,0   

Uma análise por perfil profissional do inquirido permite constatar serem sobretudo os quadros dirigentes os 
subscritores da tese da inadequação das competências da ERC - 55.4% das suas respostas seguem nesse 
sentido. Inversamente, com um parcial de 61.6%, os jornalistas manifestam-se tendencialmente convictos 
da adequação dessas competências. 

Actividade - Função Principal / Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como 
avalia as competências da ERC relativamente ao sector em que a sua empresa se insere?

 
 

 
 

Relativamente à regulação e relacionamento com 
o Estado, como avalia as competências da ERC 

relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? Total
 

Inadequado Pouco 
adequado Adequado Muito 

adequado

Actividade 
/ Função 
Principal
 
 
 
 
 

Cargo de 
Direcção
 

N 10 21 22 3 56

% em Actividade / 
Função Principal 17,9% 37,5% 39,3% 5,4% 100,0%

Jornalista
 

N 2 3 6 2 13

% em Actividade / 
Função Principal 15,4% 23,1% 46,2% 15,4% 100,0%

Outro 
Perito
 

N 1 5 6 0 12

% em Actividade / 
Função Principal 8,3% 41,7% 50,0% 0,0% 100,0%

Total
 

N 13 29 34 5 81

% em Actividade / 
Função Principal 16,0% 35,8% 42,0% 6,2% 100,0%

Analisando os dados através da sua distribuição por sub-sector de actividade, apenas os inquiridos da 
Rádio e da Publicidade respondem tendencialmente (62.5% e 100%, respectivamente) no sentido de con-
siderarem adequadas as competências da ERC para o seu sector: os restantes perfis apresentam parciais 
de crítica a essas competências na ordem dos 57%.



Barómetro - Media e Comunicação: Tendências 2006 

29

Sector / Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como avalia as competências da 
ERC relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? 

 
 

 
 

Relativamente à regulação e relacionamento com 
o Estado, como avalia as competências da ERC 

relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? Total
 

Inadequado Pouco 
adequado Adequado Muito 

adequado

Sector
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção de 
Televisão
 

N 0 0 1 0 1

% em Sector 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
Televisão 
(Broadcasting)
 

N 2 5 3 1 11

% em Sector 18,2% 45,5% 27,3% 9,1% 100,0%
Televisão 
(Cabo)
 

N 0 1 1 0 2

% em Sector 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0%

Rádio
 

N 2 4 9 1 16

% em Sector 12,5% 25,0% 56,3% 6,3% 100,0%
Serviços de 
Acesso à 
Internet
 

N 1 1 1 0 3

% em Sector 33,3% 33,3% 33,3% ,0% 100,0%

Imprensa
 

N 6 8 8 2 24

% em Sector 25,0% 33,3% 33,3% 8,3% 100,0%

Publicidade
 

N 0 0 2 0 2

% em Sector 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
Sociedade da 
Informação
 

N 1 1 2 0 4

% em Sector 25,0% 25,0% 50,0% 0,0% 100,0%
Grupo de 
Comunicação
 

N 1 6 4 1 12

% em Sector 8,3% 50,0% 33,3% 8,3% 100,0%

Outros
 

N 0 3 3 0 6

% em Sector 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0%

Total
 

N 13 29 34 5 81

% em Sector 16,0% 35,8% 42,0% 6,2% 100,0%

Também o impacto da acção da ERC no sub-sector da empresa de cada inquirido foi globalmente (60%) 
considerado pouco ou nada adequado, posicionamento transversal aos três perfis profissionais considera-
dos mas que assume particular expressão junto dos peritos auscultados (72.7%).

 Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como avalia o impacto das acções da 
ERC relativamente ao sector em que a sua empresa se insere?

 N % % válida % acumulada

Válido
 
 
 
 

Inadequado 11 9,1 13,8 13,8

Pouco adequado 37 30,6 46,3 60,0

Adequado 31 25,6 38,8 98,8

Muito adequado 1 ,8 1,3 100,0

Total 80 66,1 100,0  

Missing
 
 

Não se aplica 26 21,5   

N/R 15 12,4   

Total 41 33,9   

Total 121 100,0   
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Actividade - Função Principal / Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como 
avalia o impacto das acções da ERC relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? 

 
 

 
 

Relativamente à regulação e relacionamento com o 
Estado, como avalia o impacto das acções da ERC 

relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? Total
 

Inadequado Pouco 
adequado Adequado Muito 

adequado

Actividade 
/ Função 
Principal
 
 
 
 
 

Cargo de 
Direcção
 

N 8 25 22 1 56

% em Actividade / 
Função Principal 14,3% 44,6% 39,3% 1,8% 100,0%

Jornalista
 

N 1 6 6 0 13

% em Actividade / 
Função Principal 7,7% 46,2% 46,2% 0,0% 100,0%

Outro 
Perito
 

N 2 6 3 0 11

% em Actividade / 
Função Principal 18,2% 54,5% 27,3% 0,0% 100,0%

Total
 

N 11 37 31 1 80

% em Actividade / 
Função Principal 13,8% 46,3% 38,8% 1,3% 100,0%

A análise dos resultados por sub-sector de actividade do inquirido revela – à semelhança do verificado para 
as competências – que apenas os profissionais da Rádio consideram adequada a acção da ERC (56.3%); 
com valores que oscilam entre 64% (Televisão) e 68% (Imprensa), os inquiridos dos restantes sub-sectores 
manifestam-se mais críticos.
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Sector / Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como avalia o impacto das ac-
ções da ERC relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? 

 
 

 
 

Relativamente à regulação e relacionamento com o 
Estado, como avalia o impacto das acções da ERC 

relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? Total
 

Inadequado Pouco 
adequado Adequado Muito 

adequado

Sector
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção de 
Televisão
 

N 0 0 1 0 1

% em Sector 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
Televisão 
(Broadcasting)
 

N 2 6 3 0 11

% em Sector 18,2% 54,5% 27,3% 0,0% 100,0%

Televisão (Cabo)
 

N 0 1 1 0 2

% em Sector 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0%

Rádio
 

N 1 6 8 1 16

% em Sector 6,3% 37,5% 50,0% 6,3% 100,0%
Serviços de 
Acesso à Internet
 

N 1 1 1 0 3

% em Sector 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 100,0%

Imprensa
 

N 5 11 8 0 24

% em Sector 20,8% 45,8% 33,3% ,0% 100,0%

Publicidade
 

N 0 1 1 0 2

% em Sector 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0%
Sociedade da 
Informação
 

N 0 2 1 0 3

% em Sector 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 100,0%
Grupo de 
Comunicação
 

N 1 6 5 0 12

% em Sector 8,3% 50,0% 41,7% 0,0% 100,0%

Outros
 

N 1 3 2 0 6

% em Sector 16,7% 50,0% 33,3% 0,0% 100,0%

Total
 

N 11 37 31 1 80

% em Sector 13,8% 46,3% 38,8% 1,3% 100,0%

Em linha com os valores observados para as variáveis anteriores, também a qualidade do desempenho 
da ERC no sector de cada inquirido merece, globalmente (63.3%), algumas reservas, às quais apenas o 
contingente de jornalistas se furta – subscrevem essa tese cerca de 50% das suas respostas.

 Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como avalia a qualidade do desempenho 
da ERC relativamente ao sector em que a sua empresa se insere?

 N % % válida % acumulada

Válido
 
 
 
 

Inadequado 16 13,2 20,3 20,3

Pouco adequado 34 28,1 43,0 63,3

Adequado 28 23,1 35,4 98,7

Muito adequado 1 ,8 1,3 100,0

Total 79 65,3 100,0  

Missing
 
 

Não se aplica 26 21,5   

N/R 16 13,2   

Total 42 34,7   

Total 121 100,0   
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Actividade - Função Principal / Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como ava-
lia a qualidade do desempenho da ERC relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? 

 
 

 
 

Relativamente à regulação e relacionamento com o 
Estado, como avalia a qualidade do desempenho da ERC 
relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? Total

 
Inadequado Pouco 

adequado Adequado Muito 
adequado

Actividade 
/ Função 
Principal
 
 
 
 
 

Cargo de 
Direcção
 

N 10 27 18 1 56

% em Actividade / 
Função Principal 17,9% 48,2% 32,1% 1,8% 100,0%

Jornalista
 

N 4 2 6 0 12

% em Actividade / 
Função Principal 33,3% 16,7% 50,0% 0,0% 100,0%

Outro 
Perito
 

N 2 5 4 0 11

% em Actividade / 
Função Principal 18,2% 45,5% 36,4% 0,0% 100,0%

Total
 

N 16 34 28 1 79

% em Actividade / 
Função Principal 20,3% 43,0% 35,4% 1,3% 100,0%

Mais uma vez, a análise por sub-sector permite constatar serem os profissionais da Rádio os únicos a 
avaliar positivamente o desempenho da ERC: 56.3% das suas respostas apontam nesse sentido. Entre os 
restantes, reservas mais matizadas junto dos inquiridos da Televisão (61.6%), e crítica mais acentuada no 
domínio da Imprensa (70.8%) e – sobretudo – dos novos Media (83.3%).
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Sector / Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como avalia a qualidade do de-
sempenho da ERC relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? 

 
 

 
 

Relativamente à regulação e relacionamento com o 
Estado, como avalia a qualidade do desempenho da ERC 
relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? Total

 
Inadequado Pouco 

adequado Adequado Muito 
adequado

Sector
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção de 
Televisão
 

N 0 0 1 0 1

% em Sector 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
Televisão 
(Broadcasting)
 

N 1 6 3 0 10

% em Sector 10,0% 60,0% 30,0% 0,0% 100,0%

Televisão (Cabo)
 

N 0 1 1 0 2

% em Sector 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0%

Rádio
 

N 3 4 8 1 16

% em Sector 18,8% 25,0% 50,0% 6,3% 100,0%
Serviços de 
Acesso à Internet
 

N 1 2 0 0 3

% em Sector 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 100,0%

Imprensa
 

N 8 9 7 0 24

% em Sector 33,3% 37,5% 29,2% 0,0% 100,0%

Publicidade
 

N 0 1 1 0 2

% em Sector 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0%
Sociedade da 
Informação
 

N 2 0 1 0 3

% em Sector 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 100,0%
Grupo de 
Comunicação
 

N 1 8 3 0 12

% em Sector 8,3% 66,7% 25,0% 0,0% 100,0%

Outros
 

N 0 3 3 0 6

% em Sector 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0%

Total
 

N 16 34 28 1 79

% em Sector 20,3% 43,0% 35,4% 1,3% 100,0%
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2.2. a anacom

Outra das instâncias de regulação, a ANACOM, possui competências globalmente consideradas adequa-
das (77.5%) – uma avaliação que, sendo transversal aos três perfis profissionais considerados, assume 
maior expressão entre os quadros dirigentes (82.6%).

 Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como avalia as competências da ANA-
COM relativamente ao sector em que a sua empresa se insere?

 N % % válida % acumulada

Válido
 
 
 
 

Inadequado 3 2,5 4,2 4,2

Pouco adequado 13 10,7 18,3 22,5

Adequado 43 35,5 60,6 83,1

Muito adequado 12 9,9 16,9 100,0

Total 71 58,7 100,0  

Missing
 
 

Não se aplica 33 27,3   

N/R 17 14,0   

Total 50 41,3   

Total 121 100,0   

Actividade / Função Principal * Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como 
avalia as competências da ANACOM relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? 

 
 

 
 

Relativamente à regulação e relacionamento com o 
Estado, como avalia as competências da ANACOM 

relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? Total
 

Inadequado Pouco 
adequado Adequado Muito 

adequado

Actividade 
/ Função 
Principal
 
 
 
 
 

Cargo de 
Direcção
 

N 1 7 30 8 46

% em Actividade / 
Função Principal 2,2% 15,2% 65,2% 17,4% 100,0%

Jornalista
 

N 0 3 5 3 11

% em Actividade / 
Função Principal 0,0% 27,3% 45,5% 27,3% 100,0%

Outro Perito
 

N 2 3 8 1 14

% em Actividade / 
Função Principal 14,3% 21,4% 57,1% 7,1% 100,0%

Total
 

N 3 13 43 12 71

% em Actividade / 
Função Principal 4,2% 18,3% 60,6% 16,9% 100,0%

De uma análise que atende o sub-sector de actividade do inquirido resulta uma avaliação extremamente 
positiva das competências da ANACOM por parte dos profissionais da Rádio (100%), Publicidade (100%) e 
da Televisão (92.3%), e tendencialmente positiva entre os inquiridos dos novos Media (66.7%). É entre os 
inquiridos da Imprensa que surgem as críticas (54,5%) às competências sectoriais desta instância.
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Sector / Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como avalia as competências da 
ANACOM relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? 

 
 

 
 

Relativamente à regulação e relacionamento com o 
Estado, como avalia as competências da ANACOM 

relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? Total
 

Inadequado Pouco 
adequado Adequado Muito 

adequado

Sector
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção de 
Televisão
 

N 0 0 1 0 1

% em Sector 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
Televisão 
(Broadcasting)
 

N 0 1 8 1 10

% em Sector 0,0% 10,0% 80,0% 10,0% 100,0%

Televisão (Cabo)
 

N 0 0 2 0 2

% em Sector 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Rádio
 

N 0 0 11 5 16

% em Sector 0,0% 0,0% 68,8% 31,3% 100,0%
Serviços de 
Acesso à Internet
 

N 0 1 2 1 4

% em Sector 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100,0%

Imprensa
 

N 1 5 5 0 11

% em Sector 9,1% 45,5% 45,5% 0,0% 100,0%

Publicidade
 

N 0 0 2 0 2

% em Sector 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
Sociedade da 
Informação
 

N 1 1 2 1 5

% em Sector 20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 100,0%
Grupo de 
Comunicação
 

N 0 3 7 1 11

% em Sector 0,0% 27,3% 63,6% 9,1% 100,0%

Outros
 

N 1 2 3 3 9

% em Sector 11,1% 22,2% 33,3% 33,3% 100,0%

Total
 

N 3 13 43 12 71

% em Sector 4,2% 18,3% 60,6% 16,9% 100,0%

Também o impacto da sua acção é globalmente considerado adequado: cerca de 75% das respostas dos 
inquiridos segue neste sentido – um sentido que é também transversal aos três perfis considerados, com 
valores sempre superiores a 72% dos respectivos contingentes.

 Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como avalia o impacto das acções da 
ANACOM relativamente ao sector em que a sua empresa se insere?

 N % % válida % acumulada

Válido
 
 
 
 

Inadequado 3 2,5 4,2 4,2

Pouco adequado 15 12,4 20,8 25,0

Adequado 48 39,7 66,7 91,7

Muito adequado 6 5,0 8,3 100,0

Total 72 59,5 100,0  

Missing
 
 

Não se aplica 33 27,3   

N/R 16 13,2   

Total 49 40,5   

Total 121 100,0   
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Actividade - Função Principal / Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como ava-
lia o impacto das acções da ANACOM relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? 

 
 

 
 

Relativamente à regulação e relacionamento com o 
Estado, como avalia o impacto das acções da ANACOM 

relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? Total
 

Inadequado Pouco 
adequado Adequado Muito 

adequado

Actividade 
/ Função 
Principal
 
 
 
 
 

Cargo de 
Direcção
 

N 1 10 31 4 46

% em Actividade / 
Função Principal 2,2% 21,7% 67,4% 8,7% 100,0%

Jornalista
 

N 0 3 7 1 11

% em Actividade / 
Função Principal 0,0% 27,3% 63,6% 9,1% 100,0%

Outro 
Perito
 

N 2 2 10 1 15

% em Actividade / 
Função Principal 13,3% 13,3% 66,7% 6,7% 100,0%

Total
 

N 3 15 48 6 72

% em Actividade / 
Função Principal 4,2% 20,8% 66,7% 8,3% 100,0%

É novamente entre os inquiridos da Imprensa que surgem reservas quanto ao impacto da acção da ANA-
COM (54.5%). Nos restantes sub-sectores, e com valores sempre superiores a 75% de adesão, a avaliação 
da acção desta instância é positiva.
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Sector / Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como avalia o impacto das ac-
ções da ANACOM relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? 

 
 

 
 

Relativamente à regulação e relacionamento com o 
Estado, como avalia o impacto das acções da ANACOM 

relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? Total
 

Inadequado Pouco 
adequado Adequado Muito 

adequado

Sector
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção de 
Televisão
 

N 0 0 1 0 1

% em Sector 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
Televisão 
(Broadcasting)
 

N 0 3 7 0 10

% em Sector 0,0% 30,0% 70,0% 0,0% 100,0%

Televisão (Cabo)
 

N 0 0 2 0 2

% em Sector 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Rádio
 

N 0 1 13 2 16

% em Sector 0,0% 6,3% 81,3% 12,5% 100,0%
Serviços de 
Acesso à Internet
 

N 0 1 3 0 4

% em Sector 0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 100,0%

Imprensa
 

N 1 5 5 0 11

% em Sector 9,1% 45,5% 45,5% 0,0% 100,0%

Publicidade
 

N 0 0 3 0 3

% em Sector 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
Sociedade da 
Informação
 

N 1 0 2 1 4

% em Sector 25,0% 0,0% 50,0% 25,0% 100,0%
Grupo de 
Comunicação
 

N 0 3 8 0 11

% em Sector 0,0% 27,3% 72,7% 0,0% 100,0%

Outros
 

N 1 2 4 3 10

% em Sector 10,0% 20,0% 40,0% 30,0% 100,0%

Total
 

N 3 15 48 6 72

% em Sector 4,2% 20,8% 66,7% 8,3% 100,0%

O desempenho da ANACOM no sub-sector de cada inquirido é, também ele, considerado globalmente po-
sitivo: 72.9% das respostas seguem nesse sentido, sobretudo as dos quadros dirigentes (77.8%).

 Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como avalia a qualidade do desempenho 
da ANACOM relativamente ao sector em que a sua empresa se insere?

 N % % válida % acumulada

Válido
 
 
 
 

Inadequado 4 3,3 5,7 5,7

Pouco adequado 15 12,4 21,4 27,1

Adequado 47 38,8 67,1 94,3

Muito adequado 4 3,3 5,7 100,0

Total 70 57,9 100,0  

Missing
 
 

Não se aplica 34 28,1   

N/R 17 14,0   

Total 51 42,1   

Total 121 100,0   



Barómetro - Media e Comunicação: Tendências 2006 

38

Actividade - Função Principal / Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como 
avalia a qualidade do desempenho da ANACOM relativamente ao sector em que a sua empresa se 
insere? 

 
 
 

Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, 
como avalia a qualidade do desempenho da ANACOM 

relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? Total
 

Inadequado Pouco 
adequado Adequado Muito adequado

Actividade 
/ Função 
Principal

Cargo de 
Direcção N 1 9 32 3 45

  % em Actividade / 
Função Principal 2,2% 20,0% 71,1% 6,7% 100,0%

 Jornalista N 0 4 6 0 10

  % em Actividade / 
Função Principal 0,0% 40,0% 60,0% 0,0% 100,0%

 Outro 
Perito N 3 2 9 1 15

  % em Actividade / 
Função Principal 20,0% 13,3% 60,0% 6,7% 100,0%

Total N 4 15 47 4 70

 % em Actividade / 
Função Principal 5,7% 21,4% 67,1% 5,7% 100,0%

Apenas entre os inquiridos do sub-sector Imprensa o desempenho da ANACOM é maioritariamente (54.6%) 
considerado inadequado: os restantes sub-sectores apresentam taxas de concordância com a adequa-
ção desse desempenho superiores a 62.5% (novos Media), com particular expressão no caso da Rádio 
(86.7%).
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Sector / Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como avalia a qualidade do de-
sempenho da ANACOM relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? 

 
 

 
 

Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, 
como avalia a qualidade do desempenho da ANACOM 

relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? Total
 

Inadequado Pouco 
adequado Adequado Muito 

adequado

Sector
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção de 
Televisão
 

N 0 0 1 0 1

% em Sector 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
Televisão 
(Broadcasting)
 

N 0 3 6 1 10

% em Sector 0,0% 30,0% 60,0% 10,0% 100,0%

Televisão (Cabo)
 

N 0 0 2 0 2

% em Sector 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Rádio
 

N 0 2 12 1 15

% em Sector 0,0% 13,3% 80,0% 6,7% 100,0%
Serviços de 
Acesso à 
Internet
 

N 0 1 3 0 4

% em Sector 0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 100,0%

Imprensa
 

N 1 5 5 0 11

% em Sector 9,1% 45,5% 45,5% ,0% 100,0%

Publicidade
 

N 0 0 3 0 3

% em Sector 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
Sociedade da 
Informação
 

N 2 0 1 1 4

% em Sector 50,0% ,0% 25,0% 25,0% 100,0%
Grupo de 
Comunicação
 

N 0 2 9 0 11

% em Sector 0,0% 18,2% 81,8% 0,0% 100,0%

Outros
 

N 1 2 5 1 9

% em Sector 11,1% 22,2% 55,6% 11,1% 100,0%

Total
 

N 4 15 47 4 70

% em Sector 5,7% 21,4% 67,1% 5,7% 100,0%
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2.3. a autoriDaDe Da concorrÊncia

Também relativamente à Autoridade da Concorrência foi observada uma avaliação globalmente positiva 
(69%) das suas competências – tendência que é, aliás, partilhada pelos três perfis profissionais conside-
rados.

 Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como avalia as competências da AdC 
relativamente ao sector em que a sua empresa se insere?

 N % % válida % acumulada

Válido
 
 
 
 

Inadequado 5 4,1 6,0 6,0

Pouco adequado 21 17,4 25,0 31,0

Adequado 48 39,7 57,1 88,1

Muito adequado 10 8,3 11,9 100,0

Total 84 69,4 100,0  

Missing
 
 

Não se aplica 21 17,4   

N/R 16 13,2   

Total 37 30,6   

Total 121 100,0   

Actividade - Função Principal / Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como 
avalia as competências da AdC relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? 

 
 

 
 

Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, 
como avalia as competências da AdC relativamente ao 

sector em que a sua empresa se insere? Total
 

Inadequado Pouco 
adequado Adequado Muito 

adequado

Actividade 
/ Função 
Principal
 
 
 
 
 

Cargo de 
Direcção
 

N 3 13 29 6 51

% em Actividade / 
Função Principal 5,9% 25,5% 56,9% 11,8% 100,0%

Jornalista
 

N 0 3 6 2 11

% em Actividade / 
Função Principal 0,0% 27,3% 54,5% 18,2% 100,0%

Outro 
Perito
 

N 2 5 13 2 22

% em Actividade / 
Função Principal 9,1% 22,7% 59,1% 9,1% 100,0%

Total
 

N 5 21 48 10 84

% em Actividade / 
Função Principal 6,0% 25,0% 57,1% 11,9% 100,0%

À excepção dos inquiridos do sub-sector Televisão – que se manifestam profundamente divididos neste 
particular –, as respostas obtidas nos restantes sub-sectores revelam uma avaliação extremamente positiva 
das competências da AdC, com valores sempre superiores a 72%.
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Sector / Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como avalia as competências da 
AdC relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? 

 
 

 
 

Relativamente à regulação e relacionamento com 
o Estado, como avalia as competências da AdC 

relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? Total
 

Inadequado Pouco 
adequado Adequado Muito 

adequado

Sector
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção de 
Televisão
 

N 0 0 1 0 1

% em Sector 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
Televisão 
(Broadcasting)
 

N 1 4 3 1 9

% em Sector 11,1% 44,4% 33,3% 11,1% 100,0%

Televisão (Cabo)
 

N 0 1 1 0 2

% em Sector 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0%

Rádio
 

N 0 2 9 0 11

% em Sector 0,0% 18,2% 81,8% 0,0% 100,0%
Serviços de Acesso 
à Internet
 

N 0 2 1 0 3

% em Sector 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 100,0%

Imprensa
 

N 2 4 13 3 22

% em Sector 9,1% 18,2% 59,1% 13,6% 100,0%

Publicidade
 

N 0 1 2 1 4

% em Sector 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100,0%
Sociedade da 
Informação
 

N 1 0 5 2 8

% em Sector 12,5% ,0% 62,5% 25,0% 100,0%
Grupo de 
Comunicação
 

N 0 4 6 2 12

% em Sector 0,0% 33,3% 50,0% 16,7% 100,0%

Outros
 

N 1 3 7 1 12

% em Sector 8,3% 25,0% 58,3% 8,3% 100,0%

Total
 

N 5 21 48 10 84

% em Sector 6,0% 25,0% 57,1% 11,9% 100,0%

Já o impacto da sua acção gera menor consenso: das respostas recolhidas, ascende a 56.4% o parcial de 
concordância com a adequação dessa acção, sobretudo entre os quadros dirigentes (58.8%) e jornalistas 
(63.6%). No entanto, da análise por perfil profissional resulta que a posição maioritária entre os peritos é, 
inversamente, a de uma avaliação negativa da mesma acção, a qual colhe cerca de 52.3% das respostas.

 Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como avalia o impacto das acções da 
AdC relativamente ao sector em que a sua empresa se insere?

 N % % válida % acumulada

Válido
 
 
 
 

Inadequado 9 7,4 10,8 10,8

Pouco adequado 27 22,3 32,5 43,4

Adequado 40 33,1 48,2 91,6

Muito adequado 7 5,8 8,4 100,0

Total 83 68,6 100,0  

Missing
 
 

Não se aplica 22 18,2   

N/R 16 13,2   

Total 38 31,4   

Total 121 100,0   



Barómetro - Media e Comunicação: Tendências 2006 

42

Actividade - Função Principal / Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como 
avalia o impacto das acções da AdC relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? 

 
 

 
 

Relativamente à regulação e relacionamento com o 
Estado, como avalia o impacto das acções da AdC 

relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? Total
 

Inadequado Pouco 
adequado Adequado Muito 

adequado

Actividade 
/ Função 
Principal
 
 
 
 
 

Cargo de 
Direcção
 

N 4 17 26 4 51
% em Actividade 
/ Função 
Principal

7,8% 33,3% 51,0% 7,8% 100,0%

Jornalista
 

N 1 3 6 1 11
% em Actividade 
/ Função 
Principal

9,1% 27,3% 54,5% 9,1% 100,0%

Outro 
Perito
 

N 4 7 8 2 21
% em Actividade 
/ Função 
Principal

19,0% 33,3% 38,1% 9,5% 100,0%

Total
 

N 9 27 40 7 83

% em Actividade 
/ Função 
Principal

10,8% 32,5% 48,2% 8,4% 100,0%

Apenas entre os inquiridos da Televisão a posição tendencial neste capítulo é a de crítica: duas em cada 
três das suas respostas consideram pelo menos parcialmente inadequado o efeito da acção da AdC. Para 
os restantes sub-sectores foram observadas tendências de concordância que oscilam entre a posição algo 
dividida verificada na Imprensa (56.5%) e a apologia feita na Rádio (81.8%).
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Sector / Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como avalia o impacto das ac-
ções da AdC relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? 

 
 

 
 

Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, 
como avalia o impacto das acções da AdC relativamente ao 

sector em que a sua empresa se insere? Total
 

Inadequado Pouco 
adequado Adequado Muito adequado

Sector
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção de 
Televisão
 

N 0 0 1 0 1

% em Sector 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
Televisão 
(Broadcasting)
 

N 1 5 3 0 9

% em Sector 11,1% 55,6% 33,3% 0,0% 100,0%

Televisão (Cabo)
 

N 0 2 0 0 2

% em Sector 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Rádio
 

N 0 2 9 0 11

% em Sector 0,0% 18,2% 81,8% 0,0% 100,0%
Serviços de 
Acesso à Internet
 

N 0 1 1 0 2

% em Sector 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0%

Imprensa
 

N 3 7 11 2 23

% em Sector 13,0% 30,4% 47,8% 8,7% 100,0%

Publicidade
 

N 0 2 1 1 4

% em Sector 0,0% 50,0% 25,0% 25,0% 100,0%
Sociedade da 
Informação
 

N 2 1 3 2 8

% em Sector 25,0% 12,5% 37,5% 25,0% 100,0%
Grupo de 
Comunicação
 

N 0 3 8 1 12

% em Sector 0,0% 25,0% 66,7% 8,3% 100,0%

Outros
 

N 3 4 3 1 11

% em Sector 27,3% 36,4% 27,3% 9,1% 100,0%

Total
 

N 9 27 40 7 83

% em Sector 10,8% 32,5% 48,2% 8,4% 100,0%

A qualidade do desempenho desta instância de regulação constitui igualmente uma dimensão na qual o 
consenso não é generalizado: ainda que maioritária, a posição de avaliação positiva colhe apenas 57.1% 
das respostas, e mais uma vez são os quadros dirigentes e os jornalistas a sustentá-las, remetendo-se os 
restantes peritos a uma avaliação tendencialmente crítica – um parcial igualmente de 57.1% das suas afir-
mações segue no sentido de um desempenho pelo menos algo inadequado.

 Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como avalia a qualidade do desempenho 
da AdC relativamente ao sector em que a sua empresa se insere?

 N % % válida % acumulada

Válido
 
 
 
 

Inadequado 8 6,6 9,5 9,5

Pouco adequado 28 23,1 33,3 42,9

Adequado 41 33,9 48,8 91,7

Muito adequado 7 5,8 8,3 100,0

Total 84 69,4 100,0  

Missing
 
 

Não se aplica 22 18,2   

N/R 15 12,4   

Total 37 30,6   

Total 121 100,0   
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Actividade - Função Principal / Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como ava-
lia a qualidade do desempenho da AdC relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? 

 
 

 
 

Relativamente à regulação e relacionamento com o 
Estado, como avalia a qualidade do desempenho da AdC 
relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? Total

 
Inadequado Pouco 

adequado Adequado Muito 
adequado

Actividade 
/ Função 
Principal
 
 
 
 
 

Cargo de 
Direcção
 

N 4 16 27 5 52
% em Actividade 
/ Função 
Principal

7,7% 30,8% 51,9% 9,6% 100,0%

Jornalista
 

N 1 3 7 0 11
% em Actividade 
/ Função 
Principal

9,1% 27,3% 63,6% ,0% 100,0%

Outro 
Perito
 

N 3 9 7 2 21
% em Actividade 
/ Função 
Principal

14,3% 42,9% 33,3% 9,5% 100,0%

Total
 

N 8 28 41 7 84

% em Actividade 
/ Função 
Principal

9,5% 33,3% 48,8% 8,3% 100,0%

Sub-sectorialmente, volta a verificar-se um posicionamento mais crítico entre os inquiridos da Televisão 
– 58.3% das suas respostas consideraram o desempenho da AdC pelo menos pouco adequado –, predomi-
nando entre os restantes sectores uma avaliação que oscila entre o tendencialmente adequado (Imprensa 
e novos Media) e o globalmente adequado (Rádio).
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Sector / Relativamente à regulação e relacionamento com o Estado, como avalia a qualidade do de-
sempenho da AdC relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? 

 
 

 
 

Relativamente à regulação e relacionamento com o 
Estado, como avalia a qualidade do desempenho da AdC 
relativamente ao sector em que a sua empresa se insere? Total

 
Inadequado Pouco 

adequado Adequado Muito 
adequado

Sector
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção de 
Televisão
 

N 0 0 1 0 1

% em Sector 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
Televisão 
(Broadcasting)
 

N 0 6 2 1 9

% em Sector 0,0% 66,7% 22,2% 11,1% 100,0%

Televisão (Cabo)
 

N 0 1 1 0 2

% em Sector 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0%

Rádio
 

N 0 2 9 0 11

% em Sector 0,0% 18,2% 81,8% 0,0% 100,0%
Serviços de 
Acesso à Internet
 

N 1 0 2 0 3

% em Sector 33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 100,0%

Imprensa
 

N 3 7 12 1 23

% em Sector 13,0% 30,4% 52,2% 4,3% 100,0%

Publicidade
 

N 0 2 0 1 3

% em Sector 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 100,0%
Sociedade da 
Informação
 

N 2 2 2 2 8

% em Sector 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0%
Grupo de 
Comunicação
 

N 0 3 7 2 12

% em Sector 0,0% 25,0% 58,3% 16,7% 100,0%

Outros
 

N 2 5 5 0 12

% em Sector 16,7% 41,7% 41,7% 0,0% 100,0%

Total
 

N 8 28 41 7 84

% em Sector 9,5% 33,3% 48,8% 8,3% 100,0%
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CAPÍTULO 3

OS CONTEúDOS DE MEDIA FACE à INOVAÇÃO TECNOLógICA, QUADRO REgULATóRIO 
E MERCADO PUbLICITáRIO

SínteSe concluSiva

• No domínio da relação entre conteúdos de Media e inovação tecnológica, não restam grandes dú-
vidas entre os inquiridos quanto à interdependência que entre estas duas variáveis se estabelece: 
95.6% das respostas apontam nesse sentido. Contudo, o parcial de respostas que atribuem um ca-
rácter positivo à influência deste tipo de inovação não ultrapassa os 62.3%.

• Entre as dimensões nas quais se joga a influência da inovação tecnológica é no domínio do enri-
quecimento qualitativo dos conteúdos que esta última assume maior expressão: cerca de 93.5% das 
respostas assim o afirma. As restantes dimensões apresentam valores que, tendencialmente, reco-
nhecem o exercício dessa influência: ao nível da concepção participada por consumidores (63.6%), 
do custo de produção (63.2%), da  acessibilidade (62%), da rapidez de disponibilização (59.8%), do 
preço de venda (54.6%), e da convergência (52.8%).

• Quanto ao impacto do quadro regulatório sobre os conteúdos de Media – reconhecido por aproxi-
madamente 60% dos inquiridos –, a sua natureza é (ainda que por pequena margem) considerada 
negativa, jogando-se sobretudo ao nível da moderação da linguagem utilizada, quer nos próprios 
conteúdos (76.2%), quer na publicidade associada a esses conteúdos (73%).

• Finalmente, a respeito da interdependência entre disponibilidade de receitas publicitárias e conteúdos 
de Media, a maioria dos 60% de inquiridos que estabelece essa relação observa-a sobretudo ao nível 
da sua quantidade (93.3%) e da sua qualidade (78.2%). 
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3.1 INOVAÇÃO TECNOLógICA E CONTEúDOS DE MEDIA

3.1.2 inovação tecnológica e conteúDoS De meDia

Questionados os 121 inquiridos - ou seja, incluindo a percepção não apenas dos profissionais mas igual-
mente a de diversos peritos com acção paralela a este mercado - quanto ao impacto da inovação sobre os 
conteúdos de Media comercializados neste sector por todas as empresas, verificamos que uma esmagado-
ra maioria de 95.6% alinha pela existência do mesmo.
Este valor apresenta-se ligeiramente superior ao observado para a sub-amostra de profissionais do sector 
(98.7%) mas é-lhe análogo no sentido, não lhe sendo estranha a posição mais cautelosa dos Peritos, de-
signadamente os do sub-sector da Sociedade da Informação.
Apenas 1 dos 109 inquiridos que afirmaram existir influência da inovação tecnológica sobre os conteúdos 
comercializados no sector a considera negativa - muito negativa, na realidade -; a maioria desta sub-amos-
tra (62.3%) posiciona-se no sentido de a considerar positiva.
Uma vez que cerca de 36.8% destes inquiridos considera muito positiva esta influência, e face ao facto de a 
sub-amostra de profissionais do sector dos Media que havia considerado muito positiva se cifrar em 30.3%, 
verificamos que a apreciação dos peritos a este respeito tende a sobrestimá-la.
Este posicionamento médio distribui-se de forma distinta quando o compaginamos com o tipo de cargo 
exercido pelos inquiridos: se os quadros superiores de Media seguem aproximadamente a tendência, os 
jornalistas primam pela avaliação moderada desse impacto (83.3% das suas respostas). Os peritos cons-
tituem, a este respeito, a sub-amostra mais lisonjeira nesta avaliação: a maioria (57.6%) considera a influ-
ência desta variável muito positiva.
Comparativamente, a avaliação muito positiva desde impacto entre os quadros superiores passa de 33.9% 
(própria empresa) para 29.5% (sector), tendência contrária à verificada entre os jornalistas (14.3% para 
16.7%, respectivamente).
Rádio e Imprensa constituem os sub-sectores onde prima a avaliação moderada deste impacto sobre os 
conteúdos do sector - 87.5% e 87%, respectivamente -, surgindo a Sociedade da Informação como o meio 
onde a avaliação mais positiva mais colhe - 69.2%.
Comparados estes dados com os contabilizados relativamente à situação da própria empresa, as tendên-
cias encontradas para estes dois media mantêm-se, esbatendo-se ligeiramente.

3.1.2.1. Rapidez de disponibilização

No âmbito específico da influência da inovação tecnológica sobre os conteúdos comercializados no sector, 
a totalidade dos inquiridos considera que a mesma existe - ao contrário do verificado para as empresas dos 
próprios -, sendo maioritário (59.8%) o posicionamento que lhe atribui como impacto a aceleração significa-
tiva da sua disponibilização - à semelhança do verificado para a empresa do inquirido quando questionado 
sobre ela.
Quanto à abordagem desta questão entrando em linha de conta com a natureza do cargo principal desem-
penhado pelo inquirido, verificamos que a avaliação desta influência é mais positiva para o sector que para 
a própria empresa, qualquer que seja o perfil considerado.
O principal destaque resultante da análise sectorial neste particular vai para a significativa alteração de po-
sição dos profissionais da Imprensa, os quais consideram muito maior a influência exercida pela inovação 
tecnológica sobre a rapidez de disponibilização dos conteúdos comercializados no sector.

3.1.2.2. acessibilidade

Quase dois terços dos inquiridos (62%) consideram que a inovação tecnológica tornou muito mais acessí-
veis os conteúdos comercializados no seu sector de actividade, valor que praticamente reproduz o afirmado 
relativamente à situação da empresa de cada inquirido (61%) a este respeito.
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Numa abordagem que considera o tipo de cargo exercido pelos inquiridos merece referência, por um lado, o 
facto de ser comum a todos os perfis uma avaliação do impacto da inovação tecnológica como indutora de 
uma acessibilidade muito mais facilitada, e por outro lado, a avaliação mais lisonjeira feita pelos jornalistas 
a respeito do impacto da inovação tecnológica sobre a acessibilidade dos conteúdos da sua empresa face 
à dos conteúdos no seu sector: 64.3% para 58.3%, respectivamente.
Rádio (81.3% para 68.8%) e Imprensa (44.4% para 41.7%) seguem a mesma tendência de suavização do 
impacto da inovação tecnológica sobre a acessibilidade dos conteúdos do sector quanto comparada com a 
dos conteúdos da própria empresa.

3.1.2.3. enRiquecimenTo qualiTaTivo

A esmagadora maioria dos inquiridos (93.5%) considera que a inovação tecnológica contribui para o enri-
quecimento qualitativo dos conteúdos no seu sector, com uma ênfase muito ligeira para a representação 
mais positiva - 50% para 43.5%.
Comparativamente, a influência deste tipo de inovação é considerada superior sobre os conteúdos do sec-
tor face ao observado para os conteúdos da empresa do inquirido (50% das respostas para 44.7%).
A análise desta dimensão à luz do tipo de cargo exercido pelos inquiridos revela uma valorização maiori-
tariamente muito positiva, por parte dos quadros superiores, do impacto qualitativo sobre os conteúdos do 
sector, superior à observada a respeito dos conteúdos da empresa.
Em sentido exactamente oposto está a avaliação feita pelos jornalistas: não apenas é maioritariamente 
mais suave, mas apresenta-se igualmente mais suave que o afirmado para os conteúdos da empresa.
Imprensa e Rádio - sobretudo a primeira - constituem os redutos sub-sectoriais de avaliação moderada da 
influência da inovação tecnológica sobre a transformação qualitativa dos conteúdos do sector. Em sentido 
contrário manifestam-se os inquiridos do sub-sector da Sociedade da Informação.
Comparativamente, entre os profissionais da Rádio e da Imprensa perpassa igualmente a ideia de que a 
inovação tecnológica enriquece mais os conteúdos da empresa que os conteúdos do sector.

3.1.2.4. conveRgência

É maioritária entre os inquiridos a ideia de que a inovação tecnológica influencia consideravelmente (52.8%) 
a convergência dos conteúdos comercializados no seu sector, parcial ligeiramente superior ao verificado 
relativamente aos conteúdos da sua empresa (50.6%).
Esta valorização muito positiva é, aliás, transversal aos três perfis profissionais considerados na amostra, 
sendo apenas de referir a valorização mais positiva, feita por parte dos jornalistas, a propósito desta influ-
ência sobre os conteúdos do sector em relação aos conteúdos da sua empresa.
Sub-sectorialmente, apenas na Imprensa esta valorização não é maioritariamente muito positiva - algo que 
havia já sido manifestado a propósito dos conteúdos da empresa de cada inquirido, mas com expressão 
ligeiramente menor.

3.1.2.5. conTRibuTo dos consumidoRes

A participação dos consumidores na concepção dos conteúdos do sector é algo sobre o qual apenas mo-
deradamente a inovação tecnológica exerce influência, a julgar pela posição manifestada por 63.6% dos 
inquiridos a este respeito. No entanto, importa destacar o facto de que quase 18% das respostas a esta 
questão revelaram desconsiderar por completo qualquer influência deste tipo de inovação nesse sentido.
Comparativamente, esta influência parece jogar-se ligeiramente mais sobre os conteúdos da empresa de 
cada inquirido que sobre os conteúdos do sector como um todo.
Entre os perfis profissionais, é transversal a valorização moderada da influência da inovação tecnológica 
sobre a participação dos consumidores na concepção dos conteúdos do sector, sendo mais moderada que 
o verificado para os conteúdos da empresa de cada inquirido - algo ilustrado designadamente pelo sub-
sector Imprensa.
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3.1.2.6. cusTo de pRodução

Também ao nível do custo de produção a influência da inovação tecnológica é considerada de forma mo-
derada (63.2% das respostas), num total de mais de 85% de inquiridos que reconhecem pelo menos al-
guma influência nesse domínio - valor muito semelhante ao verificado para a própria empresa do inquirido 
(84.2%).
Em termos de uma análise por perfil profissional do inquirido, assume particular expressão a adesão à tese 
desta influência por parte dos jornalistas: um total de 91.7% afirma existir pelo menos algum impacto nesse 
sentido - dado significativo se tivermos em conta que essa intensidade de influência sobre a empresa de 
cada profissional com esse perfil se cifrava em 78.6%.
Paralelamente, é entre os peritos que ganha expressão a ideia de um impacto muito significativo sobre os 
custos de produção dos conteúdos neste sector: 35.3% das respostas alinham por esse diapasão, face ao 
parcial de 47.1% que consideram esse impacto apenas moderado.
Uma análise por sub-sector revela entre os inquiridos da Televisão uma avaliação mais lisonjeira deste 
impacto face ao verificado para a empresa de cada um. 
Simultaneamente, esse impacto é considerado maior no sub-sector Imprensa como um todo que em cada 
uma das empresas do mesmo.

3.1.2.7. pReço de venda

A maior parte (54.6%) dos inquiridos considera que o preço de venda ou disponibilização dos conteúdos no 
seu sector é algo influenciado pela inovação tecnológica, quando cerca de 57.1% das respostas o haviam 
afirmado relativamente à empresa do próprio inquirido. No total, ascende a 72.2% o número de inquiridos 
que consideram existir pelo menos alguma forma de influência neste domínio no seu sector de actividade 
- face a 70.1% relativamente à sua própria empresa.
A análise destes dados por tipo de perfil profissional indica duas tendências contrárias: por um lado, entre 
os quadros dirigentes, a influência da inovação tecnológica é considerada menor sobre o preço de venda 
de conteúdos no sector que sobre os da empresa de cada um; por outro lado, entre os jornalistas, é preci-
samente sobre os preços dos conteúdos alheios que essa influência é considerada maior.
Entre os peritos, sem prejuízo de a influência deste tipo de inovação ser também maioritariamente modera-
da, assume alguma expressão o número de respostas (32.4%) no sentido da consideração dessa influência 
como muito significativa.
Uma abordagem por sub-sector permite constatar, por exemplo, que no caso da Televisão e da Imprensa a 
influência é considerada menor sobre os preços praticados no sector que sobre os preços praticados pela 
empresa do inquirido, ao contrário do que se verifica para a sub-sector Rádio.
Destaque ainda para a valorização extremamente significativa encontrada junto dos inquiridos do sub-sec-
tor Sociedade da Informação relativamente a esta influência: mais de 92% alinham pela sua existência, dos 
quais 61.5% a consideram muito elevada.

3.1.2.8. consumos

Finalmente, quanto à influência potencial exercida pela inovação tecnológica sobre os consumos de Me-
dia no sector apenas um reduzido número de inquiridos (3.5%) a considera inexistente: o remanescente 
da amostra encontra-se dividido entre aqueles que consideram que as dietas de Media se especializarão 
(50.4%) e os que, inversamente, defendem que as dietas de Media se diversificarão (46.1%).
Uma análise por tipo de perfil profissional dos inquiridos permite constatar serem sobretudo os quadros 
dirigentes a defender a ideia da diversificação de consumos, enquanto a bandeira da especialização destes 
últimos é mantida pelos peritos e, sobretudo, pelos jornalistas.
Sub-sectorialmente, os inquiridos da Televisão e Rádio defendem mais a ideia da diversificação dos consumos, 
face à defesa do consumo especializado feita pelos inquiridos da Imprensa e Sociedade da Informação.
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3.2 REgULAÇÃO E CONTEúDOS DE MEDIA

3.2.2 regulação e conteúDoS De meDia

Relativamente à influência exercida pelo quadro regulatório sobre os conteúdos comercializados no sector 
em que a empresa de cada inquirido se insere, ascende a 40.2% o volume de respostas que não reconhe-
cem a existência de qualquer impacto nesse sentido - um valor ligeiramente superior ao verificado no caso 
da empresa do próprio inquirido (38%).
Uma análise por perfil profissional dos inquiridos revela não apenas que os peritos se encontram profun-
damente divididos a este respeito mas também que a desconsideração do impacto do quadro regulatório é 
mesmo a posição dominante entre os jornalistas, ao invés do verificado para a empresa de cada destes.
Sub-sectorialmente, confirma-se a inversão de posição dos inquiridos da Imprensa, mantendo-se a este 
respeito para todos os outros a mesma posição de desconsideração do impacto da regulação manifestada 
a respeito dos conteúdos comercializados pelas suas empresas. 

3.2.2.a. influência consTaTada

Entre os 67 inquiridos que reconheceram a existência de influência do quadro regulatório sobre os conte-
údos comercializados no sector de actividade da sua empresa, uma maioria muito ligeira (51.5%) conside-
ram-se negativa ou muito negativa - uma tendência de igual sentido mas intensidade ligeiramente menor 
que o verificado para a própria empresa.
Quanto à distribuição deste posicionamento em função do perfil profissional dos inquiridos, voltam a ser 
os quadros dirigentes os principais críticos do impacto do quadro regulatório, e os jornalistas e peritos os 
seus principais defensores - tendências que seguem o cenário observado para os conteúdos das empresas 
respectivas.
Televisão, Rádio e Imprensa constituem os redutos da crítica ao impacto desta variável - seguindo a tendên-
cia verificada para os conteúdos próprios -, surgindo os novos Media como os seus principais defensores.

3.2.2.a.1. duRação da publicidade 

Cerca de 60.6% dos inquiridos que reconheceram esta influência apontam-na ao nível da duração da pu-
blicidade aos conteúdos comercializados no seu sector de actividade, na sua esmagadora maioria (59%) 
no sentido da diminuição dessa duração. Esta percentagem de inquiridos que reconhecem influência a 
esta variável apresenta-se muito próxima - ainda que menor, 58.3% - da contabilizada, no mesmo âmbito, 
relativamente aos conteúdos próprios.
Ainda que profundamente divididos a este respeito, são sobretudo os jornalistas e os peritos os veículos da 
desconsideração da influência desta variável, surgindo os cargos dirigentes no campo oposto. Em compa-
ração com a posição manifestada a respeito da duração da publicidade a conteúdos próprios, os jornalistas 
parecem reconhecer um impacto maior sobre os conteúdos do sector.
Sub-sectorialmente, é na Imprensa que encontramos alguns posicionamentos no sentido da desconside-
ração deste impacto, ainda que de forma mais ténue quando comparada com a posição manifestada a 
respeito dos conteúdos próprios da empresa de cada inquirido.

3.2.2.a.2. linguagem da publicidade

No âmbito da linguagem utilizada na publicidade aos conteúdos do sector em que a empresa de cada in-
quirido se insere, o volume de respostas que reconhecem o exercício de influência pelo quadro regulatório 
ascende a 74.6%, na sua quase totalidade no sentido da moderação. Este impacto global é, contudo, infe-
rior que afirmado relativamente aos conteúdos da empresa do próprio inquirido (81.3%).
São sobretudo os quadros dirigentes a afirmar que a regulação do sector de actividade em que a sua em-
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presa se insere influencia a linguagem da publicidade associada aos conteúdos nele comercializados: os 
peritos e (sobretudo) os jornalistas dividem-se mais quanto a esta questão, neste último caso à semelhança 
do verificado para a linguagem da publicidade associada aos conteúdos próprios.
Todos os sub-sectores seguem a tendência geral de adesão à tese da influência da regulação no sentido da 
moderação da linguagem utilizada na publicidade a conteúdos do sector, em linha com o observado para a 
utilizada na publicidade a conteúdos próprios.

3.2.2.a.3. linguagem dos conTeúdos

Em relação à linguagem dos conteúdos comercializados no sector em que se insere a empresa do inquirido, 
78.8% das respostas reconhecem a existência de influência do quadro regulatório a este nível, valor supe-
rior ao contabilizado a respeito dos conteúdos da própria empresa (70.2%).
A análise destes dados à luz do perfil profissional dos inquiridos não revela discrepâncias nos seus posicio-
namentos, à semelhança do cenário descrito no âmbito dos conteúdos da sua própria empresa.
Entrando em linha de conta com os sub-sectores de exercício actual de funções por parte dos inquiridos, 
constata-se ser reproduzida a este nível a tendência geral já identificada, no mesmo sentido verificado para 
o âmbito dos conteúdos da empresa de cada um.

3.2.2.b. influência necessáRia

Entre os 45 inquiridos que consideraram que a regulação do sector de actividade em que a sua empresa 
se insere não influencia os conteúdos nele comercializados apenas 1 considera que deveria fazê-lo. Este 
inquirido - um jornalista do sub-sector Imprensa - afirma que essa influência não deveria produzir qualquer 
efeito sobre a duração da publicidade aos conteúdos do sector, mas sim liberalizar a linguagem utilizada 
nessa publicidade, enquanto moderava a linguagem utilizada nos próprios conteúdos.

3.2.2.c. consumos

Um dos impactos possíveis do quadro regulatório sobre o sector de actividade em que se insere a empre-
sa de cada inquirido joga-se nas dietas de Media dos consumidores, âmbito no qual três em cada cinco 
respostas (60.6%) considera que ele existe, e com tendência particular no sentido da sua diversificação 
(39.4%).
No entanto, uma análise por perfil profissional revela serem sobretudo os cargos de Direcção a considerar 
que tal impacto existiria: a posição maioritária (ainda que por pequena margem), quer entre os jornalistas, 
quer entre os peritos, é no sentido da inexistência desse impacto.
Entre os inquiridos do sub-sector Televisão a posição dominante é a do reconhecimento desse impacto, e 
essencialmente ao nível da diversificação das dietas de Media, algo verificado também para o sub-sector 
Publicidade. Nos casos da Rádio e da Imprensa a divisão de posições a este respeito é a pedra-de-toque, 
à semelhança do observado para os novos Media.
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3.3 PUbLICIDADE E CONTEúDOS DE MEDIA

3.3.2 publiciDaDe e conteúDoS De meDia

Relativamente ao impacto das receitas publicitárias disponíveis sobre os conteúdos comercializados no 
sector de actividade do inquirido, cerca de 40% das respostas desvalorizam por completo esta relação 
- um valor inferior ao verificado para o impacto sobre os conteúdos da sua empresa (48.7%) que assinala 
o reconhecimento, por parte dos participantes do barómetro, de um impacto superior dessa disponibilidade 
sobre os conteúdos alheios.
Este impacto joga-se, por outro lado, sobretudo ao nível quantitativo: um parcial de 50% das respostas 
aponta no sentido da transformação do número de conteúdos comercializados no sector em função da dis-
ponibilidade de receitas publicitárias - face ao parcial de 47.4% contabilizado para os conteúdos próprios.
São sobretudo os peritos a desvalorizar esta relação, surgindo em contraponto a posição dos quadros diri-
gentes - perfil no qual a transformação quantitativa é subscrita por 56.2% das respostas. Face ao observado 
para os conteúdos da própria empresa, quer os quadros dirigentes quer os jornalistas consideram que a 
disponibilidade de receitas publicitárias condiciona mais os conteúdos alheios.
Em termos de uma análise por sub-sector, constatamos que o posicionamento a este respeito na Rádio 
tende para o reconhecimento desta influência, à semelhança do que se verifica para a Televisão e Imprensa 
- estas últimas com uma intensidade menor. 
Comparativamente ao verificado para o impacto sobre os conteúdos da sua empresa, os inquiridos de todos 
os sub-sectores consideram existir um impacto ligeiramente maior sobre os conteúdos alheios.

3.3.2.1. linguagem

Entre os 66 inquiridos cujas respostas apontaram no sentido de considerar existir uma influência da dispo-
nibilidade de receitas publicitárias sobre os conteúdos comercializados no sector em que a sua empresa se 
insere, quase dois terços (63.6%) não crêem que essa influência se jogue ao nível da linguagem desses 
conteúdos.
O facto de este valor ser inferior ao verificado relativamente aos conteúdos das suas empresas indicia que 
estes inquiridos consideram superior o impacto sobre a linguagem dos conteúdos alheios.
O sentido atribuído a este impacto é, por seu turno, maioritariamente para a moderação da linguagem, 
merecendo referência a este nível o incremento - em comparação com a situação da empresa do próprio 
inquirido - verificado ao nível das respostas que apontam como sentido desse impacto a liberalização lin-
guística.
 A desvalorização deste impacto, sendo transversal a todos os perfis profissionais considerados, assume 
valores mais elevados junto dos jornalistas (75%), tendendo para o equilíbrio a posição dos peritos a este 
respeito - ambas tendências de sentido igual ao verificado para a situação da própria empresa do inquirido, 
ainda que com intensidade inferior.
De uma análise sub-sectorial resulta a constatação de que os inquiridos dos media tradicionais - Televisão, 
Rádio e Imprensa - primam pela desvalorização deste impacto, ao invés do verificado para os novos Media. 
Este último constitui, no entanto, o único caso de inversão da posição manifestada a respeito da situação 
da própria empresa dos inquiridos.

3.3.2.2. qualidade

Outras das dimensões nas quais o impacto da disponibilidade de receitas publicitárias pode produzir efeitos 
sobre os conteúdos comercializados num determinado sector é a da qualidade destes. A este nível, ascen-
de a 78.2% do total o volume de respostas que reconhecem a existência de semelhante impacto - um valor 
significativamente superior ao que dizia respeito ao impacto sobre a qualidade dos conteúdos da empresa 
de cada inquirido (55%).
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Na maioria destas respostas, o sentido identificado é o da redução da qualidade dos conteúdos comerciali-
zados no sector da empresa em que o inquirido desenvolve actividade profissional, ao contrário do referido 
por cada um destes a respeito da sua própria empresa.
A desvalorização deste impacto colhe sobretudo entre os peritos, ainda que também entre estes seja maio-
ritário o reconhecimento da sua existência. Pelo pessimismo quanto ao impacto da disponibilidade de recei-
tas publicitárias sobre a qualidade dos conteúdos comercializados no seu sector de actividade primam os 
jornalistas, com um parcial de 87.5%.
Também a este nível a representação deste impacto é superior sobre a qualidade dos conteúdos do sector 
que sobre a sua congénere da empresa de cada inquirido.
A análise dos dados por sub-sector mostra um cepticismo bastante maior por parte dos inquiridos da Televi-
são, quer em valor absoluto, quer quando comparamos as suas respostas a esta questão com as respostas 
obtidas a respeito da qualidade dos conteúdos da empresa de cada respondente.
Na Rádio e Imprensa o cenário é o de reconhecimento de um impacto superior sobre os conteúdos do 
sector que sobre os conteúdos próprios, ainda que esse impacto seja considerado nefasto para a qualidade 
dos mesmos.
Os novos Media primam, por seu turno, por considerar essencialmente nefasta a influência de uma maior 
disponibilidade de receitas publicitárias sobre os conteúdos desse sub-sector.

3.3.2.3. quanTidade

É ao nível da quantidade de conteúdos comercializados que o impacto da disponibilidade de receitas pu-
blicitárias sobre o sector onde a empresa do inquirido parece ser maior (93.3% das respostas) - em linha, 
aliás, com o verificado para o impacto sobre a quantidade de conteúdos comercializados pela sua empresa 
(82.5%). 
Neste caso, no entanto, é no sentido da redução do número de conteúdos comercializados que o impacto 
é considerado maior (81.5%).
Uma análise por perfil profissional do inquirido revela que a totalidade dos jornalistas estabelece um nexo 
de causalidade extremamente intenso entre a disponibilidade de receitas publicitárias e a redução da quan-
tidade de conteúdos comercializados no seu sector - em sentido absolutamente oposto ao que haviam 
afirmado a respeito dos conteúdos da sua empresa.
Os inquiridos dos restantes perfis, seguindo a mesma tendência de avaliação deste impacto no sentido da 
redução da quantidade de conteúdos comercializados no sector, apresenta a esse respeito números mais 
suaves, de sentido semelhante ao afirmado para os conteúdos próprios.
Sub-sectorialmente, duas tendências se destacam. Por um lado, todos os sub-sectores apresentam valores 
de impacto superior sobre a quantidade de conteúdos comercializados no sector que pela empresa de cada 
inquirido. Por outro lado, ao contrário do verificado para o sub-sector de novos Media, os sub-sectores de 
Media tradicionais apresentam impactos muito mais redutores do número de conteúdos comercializados 
no sector que por cada empresa - com o caso paradigmático da Televisão no qual o parcial de respostas 
neste sentido triplica.

3.3.3. concepção em função Da promoção futura

A definição e concepção de conteúdos tendo em vista o tipo de promoção futura que lhes será feita é uma 
questão em relação à qual os inquiridos se apresentaram extremamente divididos, com uma ligeira ênfase 
para respostas negativas (51.4%) - valor praticamente igual ao observado para os conteúdos próprios.
São sobretudo os peritos a considerar a existência desse tipo de concepção, ainda que por uma pequena 
margem (53.1%). Os agentes com acção profissional directa no meio primam pela desconsideração dessa 
prática no sector, em linha com o afirmado para os conteúdos próprios.
Numa análise por sub-sector, constata-se uma natureza particular para a Imprensa: por um lado, é o único 
no qual essa prática não é dominante nas respostas dos inquiridos (29.6% de respostas afirmativas em 
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relação aos conteúdos da própria empresa, 39.3% em relação aos conteúdos do sector); por outro lado, 
constitui igualmente o único sub-sector em que esta prática é mais reconhecida para o sector que para a 
empresa do inquirido.

3.3.4. promoção conjunta

Já a promoção conjunta de conteúdos no sector é admitida por pouco mais de metade das respostas 
(51.4%), valor muito semelhante ao verificado para a prática da empresa do inquirido.
São sobretudo os jornalistas e os peritos a sustentar esta posição, com volumes de respostas afirmativas 
superiores a 60% em ambos os casos - algo que assinala uma inversão das posições, quer dos jornalistas, 
quer dos quadros dirigentes, face ao que haviam afirmado a este respeito sobre as suas empresas.
Absoluta divisão a este respeito entre os inquiridos do sub-sector Televisão e Imprensa - que haviam des-
valorizado essa prática na sua empresa -, tendência para desvalorizar esta prática no sub-sector Rádio 
- oposta à verificada para a própria empresa -, e para a reconhecer no sub-sector dos novos Media - único 
em linha com o observado para actividade própria.

3.3.5. DeSenvolvimento De conteúDoS para promoção De outroS conteúDoS

Para 51.4% dos inquiridos o desenvolvimento de produtos apenas como forma de promoção de outros 
conteúdos é prática comum no seu sector de actividade, algo que era maioritariamente desconsiderado 
(42.1%) relativamente à empresa de cada inquirido.
Para esta avaliação contribuem sobretudo as posições dos jornalistas e dos peritos, em linha com a posi-
ção manifestada a respeito das empresas em que exercem actividade - algo verificado igualmente para os 
quadros dirigentes.
Quanto à análise por sub-sector, apenas os novos Media primam pela desconsideração desta prática no 
seu sector - ainda que a tenham reconhecido como comum no seio de cada empresa. Paralelamente, o 
sub-sector Televisão é o único no qual se mantém a tendência (neste caso, de desvalorização desta prática) 
afirmada a respeito da prática de cada empresa.

3.3.6. conSumoS

A maior parte (58.5%) dos 121 inquiridos considera que eventuais mudanças no investimento publicitário 
produzirão consequências sobre os consumos de Media no sector de actividade em que a sua empresa 
se insere, projectando-se essa influência essencialmente no sentido da especialização desses consumos 
(34% das respostas), e sobretudo mercê da posição assumida a este respeito pelos jornalistas.
Em termos de uma análise por sub-sector, destaque para a posição dos inquiridos da Rádio, único caso em 
que o contingente de respostas no sentido da desvalorização deste cenário é dominante. Referência ainda 
para o contingente de respostas de profissionais do sub-sector da Publicidade, únicos para quem o efeito 
dessas mudanças se fará sentir em termos da diversificação das dietas de Media dos consumidores.
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CONCLUSÕES

Os resultados obtidos neste barómetro permitiram recolher um conjunto de opiniões junto de profissionais 
de media, peritos e jornalistas que ajudam a melhor compreender as dinâmicas predominantes e tendên-
cias potenciais para os diferentes sectores nos próximos anos, bem como, alguns dos constrangimentos e 
agentes influenciadores mais importantes.

Do conjunto dos resultados obtidos destacam-se os seguintes:
 

MERCADOS E FUTURO

• Observa-se uma expectativa de dinamismo tanto mais lisonjeira quanto mais contemporâneo é o sub-
sector analisado: o sub-sector das Telecomunicações é considerado simultaneamente aquele onde se 
assistirá nos próximos cinco anos a um incremento da presença de capital estrangeiro e aquele para o 
qual se espera maior inovação na oferta, qualquer que seja o perfil profissional ou o sub-sector de activi-
dade do inquirido. O dinamismo esperado para os próximos cinco anos é progressivamente menor junto 
da Televisão e Rádio – nos quais ainda se prevê que aumente –, reduzindo-se ao ponto de a maioria dos 
inquiridos considerar que decrescerá na Imprensa.

• Quanto à dinâmica da oferta, a maioria dos inquiridos não espera um serviço de Televisão Digital Terrestre 
para 2007, antes apostando no aumento do consumo pago do serviço de Televisão por Cabo e mais na 
manutenção que na extinção ou criação de canais novos. Paralelamente, é mais consensual a extinção 
de títulos de Imprensa que a emergência de novos títulos ou a passagem de títulos pagos a gratuitos, não 
sendo igualmente prevista a criação de novos canais de Rádio.

• Uma significativa maioria de 82.8% dos inquiridos manifesta-se convicto de que nos encontramos perante 
uma mudança de paradigma no sector dos Media e da Comunicação, de um mercado comandado pelo 
fornecedor de conteúdos a um outro dirigido pelo consumidor.
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• Entre os impactos esperados de futuras alterações no quadro regulatório do sector encontram-se a cria-
ção de limitações à concentração económica (63.2% das respostas), à entrada de novos agentes eco-
nómicos nacionais no mercado (53.1%), e à entrada de novos agentes económicos internacionais no 
mercado (48.7%).

• Ao nível das práticas no domínio da Publicidade, gera maior consenso relativo a probabilidade de opção, 
por parte das empresas do sector, pela diversificação de investimentos publicitários (83.2%), sendo a 
prática de formas mais directas de marketing (76.4%) e a venda directa de espaços publicitários (aproxi-
madamente 70%) opções igualmente previstas para o próximo ano.

• A inovação em conteúdos é considerada central por parte dos inquiridos: cerca de 88.5% das suas res-
postas consideram que inovações nesse domínio transformam o posicionamento concorrencial no sector. 
No entanto, questionados acerca das suas expectativas neste domínio, ascende a “apenas” 67% o parcial 
de respostas de inquiridos que esperam alterações no domínio da diversificação de conteúdos numa ló-
gica de portefólio – o que pode indiciar quer a existência de um potencial criativo não materializado, quer 
a opção pelo aprofundamento/especialização de conteúdos em detrimento da sua diversificação.

• Especificamente no que concerne a evolução da interdependência entre conteúdos de Media e inovação 
tecnológica, o impacto esperado da segunda sobre os primeiros é global e maioritariamente positivo que 
os parciais de respostas obtidas nesse sentido espelham bem: acessibilidade (94.8%), rapidez de dis-
ponibilização (93.9%), convergência (92.1%), enriquecimento qualitativo (88.2%), concepção participada 
por consumidores (77.9%), custo de produção (77%), e preço de venda (72.6%). 

• Relativamente à evolução da interdependência entre conteúdos de Media e quadro regulatório, o impacto 
deste último é previsto como exercendo influência essencialmente no sentido da moderação da lingua-
gem neles utilizada (46.8%), mais até que no sentido da moderação da linguagem inclusa na publicidade 
a eles associada (44.4%) ou na redução da duração dessa publicidade (37.4%).

• No domínio da evolução prevista para as receitas publicitárias no sector, a expectativa é moderadamente 
optimista: cerca de 56.7% das respostas apontam no sentido do seu aumento, algo que, em paralelo com 
o parcial das que não esperam que se reduza (43.3%), configura um quadro de estabilidade. Significativo 
é que as expectativas dos inquiridos a respeito das receitas publicitárias da sua empresa sejam mais 
optimistas (70.7%) que a respeito das receitas do sector.

INSTÂNCIAS DE REGULAÇÃO

• Apesar de ter sido constituída recentemente – e, talvez em parte, precisamente por se tratar de uma insti-
tuição com um tempo de vida demasiado curto para uma avaliação distanciada –, a Entidade Reguladora 
para a Comunicação Social colhe, junto dos inquiridos, impressões marcadamente negativas: 51.9% das 
suas respostas consideram as competências da ERC pouco ou nada adequadas, 60% considera como 
tal o impacto da sua acção, e 63.3% qualifica desse modo o seu desempenho.

• Com uma impressão maioritariamente positiva junto dos inquiridos surgem a Autoridade da Concorrência 
e a Autoridade Nacional de Comunicações: a primeira gerando alguma divisão nas respostas quanto à 
adequação do impacto da sua actividade (56.4%) e do seu desempenho (57.1%) face à definição ade-
quada das suas competências (69%); a segunda com a representação mais positiva das três instituições 
consideradas, com parciais de adequação de 77.5% para as suas competências, 75% para o impacto da 
sua actividade, e 72.9% para a qualidade do seu desempenho.

• Como nota paralela fica o facto de a definição das competências das três instituições ser sempre consi-
derada mais adequada que a aplicação que fazem das mesmas.

• Quadros dirigentes e profissionais da Rádio constituem os redutos de avaliação relativamente mais apo-
logética destas variáveis, ao passo que se encontram entre os inquiridos do sub-sector Imprensa as 
maiores reservas neste capítulo.
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OS CONTEÚDOS DE MEDIA FACE À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, QUADRO REGULATÓRIO E 
MERCADO PUBLICITÁRIO

• No domínio da relação entre conteúdos de Media e inovação tecnológica, não restam grandes dúvidas 
entre os inquiridos quanto à interdependência que entre estas duas variáveis se estabelece: 95.6% das 
respostas apontam nesse sentido. Contudo, o parcial de respostas que atribuem um carácter positivo à 
influência deste tipo de inovação não ultrapassa os 62.3%.

• Entre as dimensões nas quais se joga a influência da inovação tecnológica é no domínio do enriqueci-
mento qualitativo dos conteúdo que esta última assume maior expressão: cerca de 93.5% das respostas 
assim o afirma. As restantes dimensões apresentam valores que, tendencialmente, reconhecem o exercí-
cio dessa influência: ao nível da concepção participada por consumidores (63.6%), do custo de produção 
(63.2%), da  acessibilidade (62%), da rapidez de disponibilização (59.8%), do preço de venda (54.6%), e 
da convergência (52.8%).

• Quanto ao impacto do quadro regulatório sobre os conteúdos de Media – reconhecido por aproximada-
mente 60% dos inquiridos –, a sua natureza é (ainda que por pequena margem) considerada negativa, jo-
gando-se sobretudo ao nível da moderação da linguagem utilizada, quer nos próprios conteúdos (76.2%), 
quer na publicidade associada a esses conteúdos (73%).

• Finalmente, a respeito da interdependência entre disponibilidade de receitas publicitárias e conteúdos de 
Media, a maioria dos 60% de inquiridos que estabelece essa relação observa-a sobretudo ao nível da sua 
quantidade (93.3%) e da sua qualidade (78.2%). 
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