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Sumário Executivo 
Natureza do Estudo: O presente relatório intitulado A Imprensa em Portugal: desempenho e indicadores de gestão 

é, a par de semelhantes trabalhos como A Televisão em Portugal e A Rádio em Portugal, um dos trabalhos mais 

completos produzidos pelo OberCom, com o objectivo de estudar um segmento do mercado dos media em Portugal, 

neste caso o sector da imprensa. Na edição que agora apresentamos, pretende-se aprofundar leituras diacrónicas com 

origem no ano de 2008 e que se estendem ao ano de 2016 e aos últimos resultados divulgados por instituições e 

organismos que coligem informação relativa ao sector da imprensa, seus grupos e títulos no mercado. O principal 

objectivo passa por levar a cabo uma actualização sistemática com base em dados referentes ao ano de 2016, na linha 
do que tem sido costume nos últimos anos de produção de informação por parte do OberCom, permitindo deste modo 

continuar a acompanhar a evolução das dinâmicas do mercado da imprensa escrita em Portugal.  

Fontes e métodos: A presente edição recorre a um conjunto de fontes que tradicionalmente aglutinam informação 

relativa ao sector da imprensa e sua evolução. Para interpretação das tiragens e circulação impressa paga, recorreu-se 

ao Boletim Informativo Jan/Dez 2016 da Associação Portuguesa para o Controlo das Tiragens e Circulação (APCT), 

recuperando leituras anteriores até ao ano de 2008. Por outro lado, no que concerne aos dados informativos sobre 
audiências, recorreu-se ao Anuário de Media & Publicidade 2016 da Marktest, que também faculta dados de anos 

anteriores. Finalmente, no sentido de conhecer melhor as dinâmicas do mercado publicitário português, recorreu-se a 

três fontes, a saber: a já mencionada Marktest, para dados relativos aos preços de tabela praticados, e os dados da 

Omnicom Media Group 2016, bem como os dados sobre publicidade divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, 

nomeadamente o Inquérito aos Serviços Prestados às Empresas, que se reportam aos preços reais praticados. Da 

triangulação entre estas três fontes, resulta o aprofundamento analítico de leituras auxiliares associadas à evolução do 

mercado publicitário como principal fonte de receita do sector da imprensa escrita. Deste estudo fazem parte os 

seguintes títulos de imprensa diária, semanal e regional: Correio da Manhã, Jornal de Notícias, Diário de Notícias, 
Público, i, Expresso, Sol, Visão, Sábado, Diário Económico, Jornal de Negócios, Record, O Jogo, Açoriano Oriental, Diário 

de Notícias da Madeira, Jornal do Fundão e Courrier Internacional.  

Objetivos do estudo: O exercício aqui levado a cabo tem como finalidade ir ao encontro do interesse estratégico dos 

associados do OberCom na aquisição de conhecimento original sobre as dinâmicas comerciais do sector em que estes 

actuam, nomeadamente o sector da Imprensa. Contudo, a relevância do presente relatório vai para além do interesse 

estratégico dos grupos de media, trazendo igualmente valor acrescentado a profissionais da academia e demais públicos 
interessados nas leituras da evolução do sector da imprensa escrita. O objectivo geral deste relatório passa por renovar 

a discussão sobre evolução e sustentabilidade do sector da imprensa escrita, com recurso a análises diacrónicas do 

sector e dos resultados anuais das empresas que nele actuam, percebendo dificuldades intrínsecas na geração de valor 

na imprensa. Por conseguinte, as linhas gerais do presente estudo passam por:  

a) conhecer a evolução do volume de tiragens, evolução da circulação impressa paga e audiências 
estimadas de um conjunto de títulos de imprensa, separados ou em agregação por géneros e grupos 

económicos; b) interpretar a relação que existe entre a evolução das tiragens e circulação impressa paga, 

nomeadamente no que aos ajustes diz respeito, isto é, a calibração anual que resulta das leituras daquilo 

que é vendido e do número de exemplares em banca; c) compreender a dinâmica das audiências dos 

vários títulos de imprensa, interpretando tendências de crescimento ou decréscimo do número de consultas 

dos vários títulos, extrapolando esta relação para a população portuguesa; d) perceber especificidades 

resultantes da comparabilidade entre diferentes indicadores de análise, a saber 1) a questão do consumo 
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pela procura, que é obtido com base na circulação paga de cada publicação, por relação com a audiência 

média associada também a cada título (Índice Procura e Consumo de Publicações, IPCP), e que nos dá o 

número de consultas por exemplar vendido e 2) a questão da eficiência, ou força, que pode ser calculada 

a partir da circulação impressa paga, pelo volume de tiragens de cada publicação (Índice de Eficiência de 

Publicações, IEPU); e) perceber particularidades resultantes das leituras dos vários títulos e géneros de 
publicação; f) discernir tendências comerciais através dos preços de capa e interpretar possíveis relações 

de causalidade entre preços de capa, número de vendas e audiências estimadas; g) mensurar e comparar 

a evolução do investimento publicitário no sector da imprensa, por comparação com os demais sectores, 

nesta que é a principal e tradicional fonte de receita de um sector descrito como estando em ajuste 

permanente; e h) entender o peso da consulta e acesso a notícias no formato impresso e formato online, 

a partir dos indicadores considerados na análise.  

 
Alcance e valor acrescentado do Estudo: O relatório que apresentamos em seguida não tem como objectivo 
mensurar e discriminar leituras associadas a diferentes grupos e a diferentes publicações, gerando interpretações mais 

ou menos favoráveis consoante o objecto em análise, que pode ser um género de publicação ou um título de jornal 

específico. O grande alcance deste estudo passa por reproduzir leituras o mais fidedignas possível do actual momento 

de um segmento que é o espelho mais real de todo um sector em mudança, com grande impacto na profissão de 

jornalista, nas transformações em contexto de prática profissional e na redefinição de modelos de sustentabilidade no 

sector da imprensa escrita. As características principais da Internet, como a velocidade, multiplicidade e policentralidade, 

interacção e participação, vieram alterar lógicas tradicionais de consulta e produção de notícias, potenciando condições 

de angústia e incerteza na profissão de jornalista, na sua qualidade, e nas estruturas de desempenho profissional, 
resultantes da entrada de novos actores no processo de produção da notícia e da redefinição das fronteiras entre 

produtores e consumidores de notícias. Estas mudanças, potenciadas pela enorme mutabilidade tecnológica, têm 

naturalmente impacto nos formatos tradicionais e na imprensa escrita em particular, levando a alterações e modificações 

de formas e ritmos de consumo de títulos de imprensa escrita em circulação em banca, com transferência de públicos 

para os domínios online e digital. É neste sentido que, tirando partido dos dados secundários provenientes das 

instituições e organizações mencionadas anteriormente, pretendemos continuar a estudar de modo aprofundado e 

diferenciado (de uma forma que ainda não é reproduzida por nenhuma outra instituição que não o OberCom) o 

momento do sector da imprensa escrita, bem como dos títulos e grupos que nele actuam.  
 

Síntese dos principais resultados a reter: 

1) Fazendo uma síntese dos principais resultados alcançados (talvez os mais negativos desde o início destes 

relatórios), podemos começar por referir que o volume de exemplares impressos de títulos de imprensa escrita 

continua a decrescer, tendo-se registado quedas da circulação impressa paga para todas as publicações em 

análise, numa taxa de variação anual global negativa de 12,2 entre os anos de 2015 e 2016.  
A grande maioria das publicações analisadas atinge o seu valor máximo de circulação impressa paga em 2008, 

no primeiro ano de leitura, com excepção para o Correio da Manhã (2010), jornal i (2009 – quando entrou em 

circulação), revista Sábado (2009), Diário Económico (2010) e Jornal de Negócios (2009). Contudo, os menores 

valores de circulação impressa paga registados são obtidos para o último ano em análise (2016), o que mostra 

que o sector nunca esteve tão frágil em termos de vendas.   
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2) Decorrendo destes valores para a circulação impressa paga, também o volume de tiragens decresceu numa 

taxa de variação global anual de -11,6% entre os anos de 2015 e 2016, como resultado de estratégias de ajuste 

por parte dos grupos detentores dos títulos de imprensa.  

3) Observámos igualmente que as audiências médias globais estimadas para as publicações em análise tiveram, 

desde 2014, uma tendência de queda. Estes valores, aliados ao facto de a circulação impressa paga estar em 
queda permanente, deixam antever que as pessoas estão efectivamente a consultar/ler menos jornais no seu 

formato impresso, seja por compra directa, seja por consulta indirecta (num café, banco de centro de saúde, 

intervalo de uma aula na faculdade, com recurso a exemplares gratuitos, reutilização de exemplares, etc.). Com 

efeito, as audiências para imprensa escrita caíram cerca de 14% de 2014 para 2015 e 2,9% de 2015 para 2016. 

Por outras palavras, apesar de a queda ser hoje menos acentuada do que em 2015, é facto que essa queda 

continua a acontecer, mesmo depois do maior decréscimo de audiências registado entre os anos de 2014 e 

2015. 

4) Verificámos também que, apesar de as audiências e circulação impressa paga estarem ambas a decrescer, o 
rácio que resulta da relação entre as audiências e circulação impressa paga dá-nos números maiores para o 

número estimado de consultas/leituras por cada exemplar impresso. Isto sucede porque a queda da circulação 

impressa paga é proporcionalmente superior à queda do volume de audiências registadas para os vários títulos 

na análise.  

5) Fazendo uma projecção de acordo com as tendências de queda para o volume de circulação impressa paga e 

tiragens, registadas a partir de 2011, e se essa tendência consubstanciada em taxas de variação se mantivesse 

constante, então o volume de circulação impressa paga atingiria o valor 0 em 2024 e o número de tiragens 

seria igualmente 0 em 2026.  
6) Por outro lado, da relação entre circulação impressa paga e tiragens resulta que, ao longo dos anos, os ajustes 

no número de exemplares impressos em função do número de exemplares vendidos, não conseguiu ser 

totalmente eficaz. Com efeito, e para o ano de 2016, a divisão entre número global de exemplares vendidos e 

número global de exemplares impressos das publicações foi igual a 0,66, o que equivale a dizer que por cada 

100 exemplares impressos das publicações consideradas para o estudo, apenas 66 são vendidas, isto depois 

de, neste ano, os ajustes terem significado um decréscimo já à partida muito acentuado do volume de material 

impresso face à procura no ano anterior.  

As publicações de periodicidade semanal são aquelas que apresentam menor excesso, e portanto maior 
eficiência, ao passo que os económicos, desportivos e alguns diários como o Público e essencialmente o Diário 

de Notícias, apresentam maior excesso entre o que é impresso e o que é escoado no mercado, sendo por isso 

publicações menos eficientes. Desta forma, as publicações do grupo Impresa apresentam os melhores 

resultados, ao passo que a Global Media e grupo Público-Comunicação Social apresentam os piores resultados.  

7) Constatámos ainda que, decorrendo de vendas mais reduzidas, valores de IVA de 6% para publicações em 

papel que se mantiveram constantes, e baixas taxas de inflação para os últimos anos de análise, alguns grupos 

optaram por fazer ajustes nos preços de capa, aumentando esses preços, ao passo que outros grupos 

mantiveram os preços praticados. Outros, como o Jornal de Negócios, optaram por diminuir substancialmente 

o preço de capa. Contaram-se 13 subidas dos preços de capa, 5 descidas e 17 preços que se mantiveram 
idênticos, para diferentes dias da semana, o que desemboca na ideia de que não há uma estratégia 

estandardizada de ajuste de preços de capa a cada ano. Também não há uma relação directa entre descida do 

número de vendas, que acontece para todas as publicações, e subida dos preços de capa.  
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8) Após analisados os principais resultados para a publicidade, apurámos que existe uma clara tendência de 

desinvestimento publicitário no sector da imprensa, em detrimento de todos os outros sectores, que, ao 

contrário da imprensa, crescem em receitas publicitárias. Estes resultados obtidos para a imprensa mostram-

nos que o desinvestimento publicitário segue a lógica de uma aposta menor num sector actualmente menos 

robusto no mercado dos Media.  
9) Por último, concluímos, através de exercícios de extrapolação para a população portuguesa, que o número 

médio de páginas online consultadas em sites dos principais grupos de comunicação social também estão a 

diminuir, acompanhando a tendência de diminuição do número médio mensal de consultas de jornais impressos, 

pela população portuguesa. Por outras palavras, o consumo de material informativo via sites dos principais 

grupos de comunicação social tem agora uma tendência de queda, ainda que bem menos acentuada do que a 

tendência registada para os formatos tradicionais impressos. A imprensa perde assim a posição central como 

veículo de transmissão/recepção de notícias.  
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1.1 - Circulação Impressa Paga e Tiragens: consolidação de 
tendências 

A intensificação da produção, disseminação e consumo de informação em formato digital na última década em análise 
parece ditar um progressivo declínio da informação impressa, numa clara tendência que é explicada pela diminuição 

gradual do número de volumes/exemplares em circulação que são efectivamente pagos.  

O consumo em multiformato e policentralidade por parte de audiências activas e participativas, aliado ao imediatismo 

da informação consumida em lógicas de gratuitidade, tornam o formato online mais adaptável às lógicas de consumo 

de notícias de franjas substanciais da população mundial. Munidas de dispositivos tecnológicos ligados à net, e mediante 
suficientes literacias digitais, estas franjas da população ficam aptas ao consumo de informação e notícias em formato 

online, num fluxo próprio e mediante determinadas especificidades que o formato impresso não consegue acompanhar, 

onde os consumos heterogéneos orientados por dinâmicas bidirecionais e colaborativas, como o jornalismo de cidadão 

e as redes sociais, são parte fulcral na interpretação da mudança.   

A informação em papel parece assim ceder de determinada forma, nomeadamente no que concerne a dinâmicas de 

acesso preferencial, à voracidade do consumo digital de conteúdos informativos, na medida em que, como demonstrado 
nas edições anteriores deste relatório, os leitores não estavam a consumir menos notícias do que antes, mas estavam, 

isso assim, a fazê-lo de outras formas que não necessariamente pelos formatos tradicionais (impressão). Por outras 

palavras, não parece estar em causa o consumo ad-hoc para fins informativos, mas sim a mutabilidade e circunstâncias 

em que a produção, disseminação e consumo de informação são efectuados, com lógicas de consumo via formato 

tradicional a sofrer as implicações de um crescimento sustentado da relevância do formato online no acesso e consumo 

de notícias, o que acaba inclusive por ter implicações nos modos preferenciais de disseminação da notícia, para alguns 

actores no processo.  

Como nos recorda Steen Steensen (2016: 115, cit. Hermida), “o primeiro contacto com a notícia ocorre hoje mais nas 

redes sociais, do que via distribuidores tradicionais” .1  

Em última análise, e reforçando as ideias elencadas nestes primeiros parágrafos, podemos constatar que os valores 

globais de circulação impressa paga2 têm vindo a cair de forma considerável ao longo da última década. Com efeito, o 
valor global registado para a circulação paga em 2016 é consideravelmente inferior ao valor registado para 2008, 

aproximando-se da metade do valor registado para esse mesmo ano. Por outro lado, os valores registados apontam 

para um decréscimo continuado dos valores de circulação impressa paga que se agudizou a partir de 2011, com um 

declive mais acentuado. Interessará relembrar que é em 2011 que as famílias portuguesas passam a sentir mais os 

sinais de uma crise financeira global, através das medidas de ajustamento que tiveram origem nesse ano e que 

marcaram um período de austeridade.   

 

 

 

                                                
1 Steensen, Steven (2016), The Intimization of Journalism, chapter 8, p115. In Hermida et al (ed) (2016), The Sage HandBook of Digital Journalism. London: Sage.  
2 Circulação Impressa Paga = Soma das assinaturas + vendas + vendas em bloco 
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Figura 1 - Evolução da Circulação Impressa Paga 

 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016). Edição: OberCom. 
 

Baixando pela primeira vez do meio milhão de exemplares vendidos desde o início da análise, que remonta ao ano de 

2008, os títulos da imprensa escrita portuguesa registam em 2016 um novo mínimo no que concerne aos valores de 

circulação impressa paga global (para a lista dos principais títulos de imprensa considerados nesta análise).3  

Comparando os resultados obtidos entre 2015 e 2016, podemos constatar um decréscimo do número de exemplares 
vendidos na ordem dos 12,2%. Se a análise tiver em conta o período compreendido entre 2008 e 2016, a queda do 

número de exemplares vendidos registados é de cerca de 44%, o que demonstra a tendência acentuada de queda ao 

longo da última década.  

Todas as variações anuais registadas são claramente negativas, com agudização dos resultados para o período pós-

2011. De 2011 até 2016, a queda da circulação impressa paga é de cerca de 39%, o que significa que, se esta queda 
fosse constante, em aproximadamente 13 anos a contar de 2011, ou seja, em 2024, o número de exemplares impressos 

vendidos pelas publicações em análise seria 0. As maiores quedas registam-se durante os períodos de 2011-2012 e 

2015-2016, com taxas de variação negativas superiores aos 10 pontos percentuais.4 

Figura 1.1 - Evolução da Circulação Impressa Paga (taxa de variação anual) 
 

  

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016). Edição: OberCom. 

                                                
3 Correio da Manhã, Jornal de Notícias, Diário de Notícias, Público, i, Expresso, Sol, Visão, Sábado, Diário Económico, Jornal de Negócios, Record, O Jogo, 
Açoriano Oriental, Diário de Notícias da Madeira, Jornal do Fundão e Courrier Internacional 
4 O jornal Diário Económico, apesar de ter terminado, ainda é incluído na amostra, uma vez que os resultados afectos ao último ano (2016) ainda são 
disponibilizados pela APCT.  
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Olhando para os dados depois da desagregação por títulos de imprensa, constatamos que a descida dos valores de 

circulação impressa paga é extensível a todos os títulos considerados na análise. Com efeito, até o diário Correio da 

Manhã, que chegou a ter uma tendência de relativa estabilidade do número de exemplares vendidos na última década, 

regista agora uma queda de cerca de 8% durante os anos de 2015 e 2016.  

De constatar que o jornal i e semanário Sol deixaram de divulgar resultados afectos às vendas em banca, nos últimos 

anos.  

Tabela 1 – Evolução da Circulação Impressa Paga 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Correio da Manhã 118353 118399 125417 125342 120330 114712 111031 105521 97044 

Jornal de Notícias 101205 89007 84670 85325 72791 64192 58249 53877 49594 

Diário de Notícias 39992 32771 29374 34119 27748 20025 15087 13558 11842 

Público 42345 37276 34062 33159 27310 23672 21652 20.470 18111 

i ------ 12828 9467 8211 5510 5089 4104 ------- ------- 

Expresso 119875 111669 108923 103652 90794 86143 78818 77812 73658 

Sol 46759 44373 41970 33089 27982 23684 23061 19625 ------- 

Visão 100201 100904 101635 96699 87249 81718 72993 69697 61609 

Sábado 74194 77715 74846 72425 64833 59666 53702 48440 42571 

Diário Económico 13686 14623 15605 14772 13251 10199 9868 7200 6343 

Jornal de Negócios 8574 9694 9521 9533 8650 7781 6616 6019 5491 

Record 71889 70903 69554 62245 54942 50200 45895 43477 39209 

O Jogo 31643 29021 28953 27457 22709 21482 20248 18497 17426 

Açoriano Oriental 3944 3749 3492 3398 3026 2925 2857 2800 2672 

Diário de Notícias da Madeira 13267 12763 12113 11937 10692 10075 9705 9205 8996 

Jornal do Fundão 13160 12378 11751 11039 10357 9758 9124 8562 8006 

Courrier Internacional 18766 18077 18706 17296 15773 15150 14848 15699 14561 

Totais 817853 796150 780059 749698 663947 606471 557858 520459 457133 

Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016). Edição: OberCom. 
Nota: A negrito e sublinhado apresentam-se as maiores leituras de circulação impressa paga obtidas para cada publicação.  
 

De salientar que o jornal Correio da Manhã é ainda o título com maior distribuição e que mais vendas regista, com o 

semanário Expresso a surgir no segundo lugar das vendas.  

A grande maioria das publicações analisadas atinge o seu valor máximo de circulação impressa paga em 2008, no 

primeiro ano de leitura, com excepção para o Correio da Manhã (2010), jornal i (2009 – quando entrou em circulação), 

revista Sábado (2009), Diário Económico (2010) e Jornal de Negócios (2009). Contudo, os menores valores de circulação 

impressa paga registados são obtidos para o último ano em análise (2016), o que mostra que o sector continua sem 

inverter a tendência em termos de vendas.  

Em contrapartida, os títulos especializados Diário Económico (encerrado em Março de 2016) e Jornal de Negócios, bem 

como os regionais, acabam por apresentar os valores de venda mais baixos.  

Vejamos agora, mais detalhadamente, o que se passa ao nível das taxas de variação anuais do número total de 

exemplares vendidos, para os diferentes títulos de imprensa considerados na análise.  
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Tabela 1.1. – Evolução da Circulação Impressa Paga (%, taxa de variação anual) 
% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Correio da Manhã 0,04 5,9 -0,1 -4,0 -4,7 -3,2 -5,0 -8,0 

Jornal de Notícias -12,1 -4,9 0,8 -14,7 -11,8 -9,3 -7,5 -7,9 

Diário de Notícias -18,1 -10,4 16,2 -18,7 -27,8 -24,7 -10,1 -12,7 

Público -12,0 -8,6 -2,7 -17,6 -13,3 -8,5 -5,5 -11,5 

i   -26,2 -13,3 -32,9 -7,6 -19,4     

Expresso -6,8 -2,5 -4,8 -12,4 -5,1 -8,5 -1,3 -5,3 

Sol -5,1 -5,4 -21,2 -15,4 -15,4 -2,6 -14,9   

Visão 0,7 0,7 -4,9 -9,8 -6,3 -10,7 -4,5 -11,6 

Sábado 4,7 -3,7 -3,2 -10,5 -8,0 -10,0 -9,8 -12,1 

Diário Económico 6,8 6,7 -5,3 -10,3 -23,0 -3,2 -27,0 -11,9 

Jornal de Negócios 13,1 -1,8 0,1 -9,3 -10,0 -15,0 -9,0 -8,8 

Record -1,4 -1,9 -10,5 -11,7 -8,6 -8,6 -5,3 -9,8 

O Jogo -8,3 -0,2 -5,2 -17,3 -5,4 -5,7 -8,6 -5,8 

Açoriano Oriental -4,9 -6,9 -2,7 -10,9 -3,3 -2,3 -2,0 -4,6 

Diário de Notícias da Madeira -3,8 -5,1 -1,5 -10,4 -5,8 -3,7 -5,2 -2,3 

Jornal do Fundão -5,9 -5,1 -6,1 -6,2 -5,8 -6,5 -6,2 -6,5 

Courrier Internacional -3,7 3,5 -7,5 -8,8 -3,9 -2,0 5,7 -7,2 

Totais -2,7 -2,0 -3,9 -11,4 -8,7 -8,0 -6,7 -12,2 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016). Edição: OberCom. 
Nota: O Jornal i e o semanário Sol deixaram de facultar leituras de CIP nos anos de 2015 e 2016, respectivamente.  

 
Como já mencionado anteriormente, todos os títulos de imprensa passaram a registar menor número de vendas de 
exemplares, tendência consubstanciada em taxas de variação anual negativas. No último período de leitura (2015-

2016), por exemplo, praticamente todos os títulos em análise registam descidas do número de exemplares vendidos 

superiores a cinco pontos percentuais.  

Ao longo do período em análise (2008-2016) registamos apenas 13 subidas do número de exemplares vendidos 

registados para os vários títulos em análise, de um total de 132 observações efectuadas, o que dá uma percentagem 

de 9,8% de subidas sobre o total de movimentos. Por outras palavras, observa-se que ao longo do período em análise, 
a probabilidade de uma publicação ver aumentar a sua circulação impressa paga é de apenas 7,4 por cada 100 

observações, isto, claro, se as tendências de leitura fossem constantes. Contudo, o que vemos é que o número de 

subidas se torna cada vez mais raro à medida que nos aproximamos das leituras mais recentes.  

Figura 1.2 - Evolução total do número de subidas de Circulação Impressa Paga 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016). Edição: OberCom. 
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Olhemos agora para aquilo que se passa ao nível das tiragens, outro indicador importante que nos dá a ideia dos ajustes 

que são efectuados e decorrentes do exercício de vendas resultante do ano anterior. Por outras palavras, é de acordo 

com a leitura do volume de tiragens que ficamos ao corrente das estratégias de contenção de uma parte dos custos 

variáveis de produção, na medida em que se um título de imprensa registou resultados menos positivos ao nível da 

venda dos seus exemplares em banca, será natural e expectável assumir que no ano subsequente, o grupo detentor 
do título de imprensa optará por reduzir o número de volumes em tiragem, como forma de ajustar oferta e procura.  

 
Figura 2 - Evolução anual das Tiragens 

 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016). Edição: OberCom. 
 

Em relação aos números globais registados para as tiragens, e como resultado das estratégias de ajuste dos vários 

grupos e títulos de imprensa, observamos uma queda semelhante à registada para o volume de circulação impressa 

paga. Como podemos observar, no período entre 2008 e 2016, o volume total de exemplares impressos e em circulação 

caiu cerca de 38,3%, como resposta dos grupos em fazer face a uma queda do número total de exemplares vendidos 

na ordem dos 44%, durante o mesmo período, tal como explicado anteriormente.  

 

Figura 2.1. – Evolução global anual das Tiragens (taxa de variação anual) 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016). Edição: OberCom. 
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Como podemos constatar, o período que decorre entre os anos de 2015 e 2016 é aquele que regista uma queda mais 
acentuada no volume anual de tiragens do conjunto de títulos de imprensa considerados na análise.  

 

Tabela 2 – Evolução anual das Tiragens de cada publicação 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Correio da Manhã 156901 157616 164658 166673 161581 157167 153715 149605 141906 

Jornal de Notícias 129850 116435 112774 111316 99557 91185 83467 77475 67887 

Diário de Notícias 60420 50882 47384 51375 44744 37170 30825 28408 25929 

Público 61924 54151 50190 48399 44279 42011 35078 34007 33070 

i -------- 40214 25519 20445 17009 13724 12115 -------- -------- 

Expresso 148815 140006 134677 130600 114929 111079 99277 98511 94452 

Sol 72276 67139 75056 61449 54109 51537 50797 48373 -------- 

Visão 123577 128276 122285 116494 110725 102691 90378 87738 81454 

Sábado 99233 109657 108396 107151 100611 90028 84377 75884 68476 

Diário Económico 21972 24333 23243 19392 18595 17281 16837 14476 13871 

Jornal de Negócios 16642 18073 16964 17351 16323 13701 12629 12603 13690 

Record 115568 113177 113036 105322 97814 86580 81377 80179 78250 

O Jogo 57825 50538 49658 48156 42550 38374 35257 32599 31237 

Açoriano Oriental 5034 5032 5024 5021 5025 4994 4655 4651 4635 

Diário de Notícias da Madeira 15471 14856 14395 13741 12455 9913 11424 10868 10961 

Jornal do Fundão 15498 14619 14034 13150 12584 12181 11774 11292 10836 

Courrier Internacional 29336 25200 24842 23492 21617 21558 20608 22165 20867 

Totais 1130342 1130204 1102135 1059527 974507 901174 834590 788834 697521 

Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016). Edição: OberCom. 
Nota: A negrito e sublinhado apresentam-se as maiores leituras de tiragens obtidas para cada publicação.  

 

De modo resumido, e de acordo com a análise desagregada da evolução do volume de tiragens dos vários títulos de 
imprensa considerados na análise, podemos afirmar que dos 132 movimentos possíveis registaram-se 14 subidas e 117 

descidas.  

Isto traduz-se numa probabilidade de 10,6% de uma das publicações ver o seu número relativo às tiragens subir em 

termos anuais, se estivéssemos em presença de uma evolução constante. Por outras palavras, para o período de análise 

que vai de 2008 a 2016, por cada 100 movimentos possíveis, registam-se cerca de 10 subidas e 87 descidas (e 3 
observações que se mantêm), sendo que as descidas são também bastante mais acentuadas do que as subidas. Estes 

resultados podem ser aprofundados com a observação atenta da Tabela 2.1., que esquematiza os registos das taxas 

de variação anual das tiragens de cada uma das dezassete publicações em estudo. 

De referir ainda que a quase totalidade das publicações em análise apresentam os menores valores de tiragens durante 

o último ano de análise, 2016, numa tentativa declarada de ajuste às quedas acentuadas do volume de exemplares 

vendidos.  
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Tabela 2.1. – Evolução anual das Tiragens de cada publicação (taxa de variação anual) 

 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Correio da Manhã 0,5 4,5 1,2 -3,1 -2,7 -2,2 -2,7 -5,1 

Jornal de Notícias -10,3 -3,1 -1,3 -10,6 -8,4 -8,5 -7,2 -12,4 

Diário de Notícias -15,8 -6,9 8,4 -12,9 -16,9 -17,1 -7,8 -8,7 

Público -12,6 -7,3 -3,6 -8,5 -5,1 -16,5 -3,1 -2,8 

i   -36,5 -19,9 -16,8 -19,3 -11,7     

Expresso -5,9 -3,8 -3,0 -12,0 -3,3 -10,6 -0,8 -4,1 

Sol -7,1 11,8 -18,1 -11,9 -4,8 -1,4 -4,8   

Visão 3,8 -4,7 -4,7 -5,0 -7,3 -12,0 -2,9 -7,2 

Sábado 10,5 -1,1 -1,1 -6,1 -10,5 -6,3 -10,1 -9,8 

Diário Económico 10,7 -4,5 -16,6 -4,1 -7,1 -2,6 -14,0 -4,2 

Jornal de Negócios 8,6 -6,1 2,3 -5,9 -16,1 -7,8 -0,2 8,6 

Record -2,1 -0,1 -6,8 -7,1 -11,5 -6,0 -1,5 -2,4 

O Jogo -12,6 -1,7 -3,0 -11,6 -9,8 -8,1 -7,5 -4,2 

Açoriano Oriental 0,0 -0,2 -0,1 0,1 -0,6 -6,8 -0,1 -0,3 

Diário de Notícias da Madeira -4,0 -3,1 -4,5 -9,4 -20,4 15,2 -4,9 0,9 

Jornal do Fundão -5,7 -4,0 -6,3 -4,3 -3,2 -3,3 -4,1 -4,0 

Courrier Internacional -14,1 -1,4 -5,4 -8,0 -0,3 -4,4 7,6 -5,9 

Totais 0,0 -2,5 -3,9 -8,0 -7,5 -7,4 -5,5 -11,6 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016). Edição: OberCom. 
 

Olhando exclusivamente para os dados relativos aos anos de 2015 e 2016, e sua evolução, saltam à vista duas realidades 

distintas. Em primeiro lugar, podemos constatar que os principais títulos de imprensa registam fortes quedas do volume 

de tiragens, em resultado das quedas acentuadas do volume de circulação impressa paga registados para o ano anterior. 

Como já referido, o número de exemplares impressos num determinado ano reflecte a tendência de venda do ano 
anterior, como resultado do ajustamento da oferta e procura para determinado título e da amenização de uma parte 

substancial dos custos variáveis de produção.  

Por outro lado, e olhando especificamente para o caso do Jornal de Negócios, verificamos que a queda acentuada do 

volume de vendas em 2015, na ordem dos 9,0%, não teve consequência no ajustamento directo do volume de 

exemplares impressos no ano subsequente (2016), que regista um crescimento de cerca de 8,6% no que às tiragens 
diz respeito.  

Este resultado, que nos parece quase paradoxal, poderá ter duas explicações: desde logo, as expectativas do grupo 

Cofina, que avalia este título em específico como tendo franca margem de crescimento, o que não se registou, já que 

este título continuou a registar quedas do volume de vendas em banca, em 2016, na ordem dos 8,8%. Por outro lado, 

este diário de economia e finanças tem dinâmicas muito próprias de distribuição em escolas e faculdades, o que redunda 

sempre numa parte substancial de volumes impressos não considerados nas dinâmicas tradicionais de venda em banca, 
sendo que a prioridade do grupo poderá ter passado por reforçar esta lógica de distribuição em organismos e institutos 

parceiros.   
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Olhemos então, de forma resumida, para aquilo que se passa com dois dos três indicadores mais importantes que 

suportam toda a análise neste relatório, circulação impressa paga e tiragens, cujos principais resultados extraídos dos 

boletins informativos da APCT foram já discutidos.   

Como podemos observar na Figura 3, ambas as grandezas seguem uma mesma tendência representada num declive 

mais ou menos semelhante.  

 

Figura 3 - Evolução das Tiragens e Circulação Impressa Paga 

 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016). Edição: OberCom. 
 

 

Tabela 3 – Hiato entre Tiragens e Circulação Impressa Paga 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tiragens 1130342 1130204 1102135 1059527 974507 901174 834590 788834 697521 
Circulação Impressa Paga 817853 796150 780059 749698 663947 606471 557858 520459 457133 

Hiato5 entre Tiragens e CIP 312489 334054 322076 309829 310560 294703 276732 268375 240388 
  

 

 

 

 

 

                                                
5 Apesar de o hiato entre tiragens e circulação impressa paga ter vindo a diminuir ao longo dos anos (a diferença entre os valores de tiragens e circulação impressa 
paga, que nos dão o volume de exemplares não vendidos), este resultado é pouco calibrado, na medida em que o hiato obtido para 2016 pode ser considerado 
como proporcionalmente superior ao valor obtido para 2008, por exemplo, tendo em conta que os valores em análise são bastante inferiores em 2016. Desta 
forma, e para maior precisão, utilizaremos mais à frente o índice de eficiência das publicações, que nos dá o cálculo aproximado de vendas por exemplares 
impressos.  
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Figura 3.1. - Evolução do hiato entre Tiragens e CIP 

 

Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016). Edição: OberCom. 

 
Como se viu nos dados anteriores, os valores registados pela APCT apontam para uma clara tendência de diminuição 
do número médio das tiragens, a acompanhar a diminuição do número de exemplares vendidos registados para a 

globalidade dos títulos de imprensa incluídos nesta análise. A principal explicação para esta tendência, como já referido, 

estará associada à redução do número médio de exemplares impressos em circulação, que são vendidos/pagos, uma 

vez que a grande maioria das publicações analisadas regista sucessivas quedas ao longo dos anos, relativamente ao 

número de exemplares que conseguem escoar no mercado. Até mesmo o jornal Correio da Manhã, cujo volume de 

exemplares vendidos registava uma subida de cerca de 1,6%, de 2008 para 2012, apresenta desde aí quedas 

progressivas, que se acentuaram no último ano, com uma diminuição do número de exemplares vendidos na ordem 

dos 8% face ao período homólogo de 2015.  

Por outro lado, podemos aferir que a distância mais ou menos constante entre as linhas laranja e azul, representadas 

graficamente, revela um hiato que pode ser definido como o volume de material produzido que fica por escoar num 

determinado período. Este material não escoado, isto é, exemplares colocados no mercado que não são vendidos, 

representa o acréscimo dos custos variáveis de produção do ano fiscal/comercial, e tem um peso crucial na diminuição 

do alcance estratégico dos vários títulos de imprensa para o ano subsequente, consubstanciados num menor volume 

de material (exemplares) impresso.   

Tanto a linha azul (tiragens) como a laranja (CIP) assumem quedas com declive semelhante ao longo dos anos em 

análise, na medida em que o volume de material impresso (tiragens) depende, a montante, dos resultados em venda 

do material impresso colocado no mercado no ano anterior. É o chamado ajuste.  

Por sequência, é a partir das observações dos resultados obtidos para os vários títulos em análise, que podemos aferir 

sobre os índices de eficiência/força das várias publicações, dimensão a que faremos referência mais à frente neste 

relatório. Em todo o caso, quanto menor for a distância entre as linhas azul (tiragens) e laranja (circulação impressa 

paga), ou, por outras palavras, quanto menor for o hiato entre material produzido e material escoado no mercado, 

maior será o índice de eficiência/força de um determinado título de imprensa. Como resultado do rácio entre circulação 
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impressa paga e tiragens, o índice de eficiência será tanto maior quanto mais este cálculo se aproximar do valor 1, isto 

é, quanto mais o rácio entre material vendido e material impresso se aproximar de 1, que é o valor considerado ideal.  

Para concluir este ponto, importa referir que é entre os anos de 2011-2012 e 2015-2016 que os declives na análise aos 

resultados do volume de circulação impressa paga e tiragens são maiores.  

 

 

1.2 - Audiências e sua distribuição 
As audiências assumem enorme relevância analítica no estudo dos media, sendo que a imprensa escrita não é excepção.  

Assim, os dados para audiências médias coligidos pela Marktest, através dos inquéritos aplicados, assumem aqui 

especial importância, nomeadamente na tentativa de se traçar uma explicação para a sempre actual pergunta: “estão 

os portugueses a ler menos jornais do que no passado?”. Estes dados para as audiências médias serão depois utilizados 

para aferir sobre os índices de procura e consumo de publicações.  

 

Tabela 4 - Evolução das Audiências 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Correio da Manhã 947500 1030614 1097105 1180220 1163597 1207524 1233216 1173268 1139012 

Jornal de Notícias 914254 1005680 964123 947500 972434 1027680 984860 924912 890656 

Diário de Notícias 299210 340767 307522 340767 349079 385380 385380 359688 325432 

Público 365701 374013 365701 423881 423881 488148 471020 453892 428200 

i --------- --------- 99736 108048 132982 119896 145588 119896 85640 

Expresso 673224 639978 631667 615044 598421 659428 582352 582352 522404 

Sol 216096 249342 265965 207785 191162 214100 188408 --------- 137024 

Visão 623355 606732 573487 556864 556864 573788 530968 479584 445328 

Sábado 307522 332456 340767 349079 340767 402508 359688 325432 274048 

Diário Económico 174539 216096 199473 224408 257653 256920 214100 --------- --------- 

Jornal de Negócios 141293 166228 166228 207785 224408 239792 231228 154152 171280 

Record 698158 839452 831140 856075 864386 847836 805016 753632 710812 

O Jogo 448816 523618 556864 540241 548552 548096 556660 445328 479584 

Courrier Internacional 99736 83114 83114 83114 74802 102768 102768 94204 85640 

Totais 5909404 6408090 6399778 6640811 6698988 7075877 6791252 5866340 5695060 

Fonte: Marktest-Anuário de Media & Publicidade (2008-2016). Edição: OberCom. 
 

 

Existe uma clara tendência de crescimento ou constância das audiências dos títulos em análise (de notar que os jornais 
regionais não entram nos dados Marktest), em termos gerais, nos primeiros anos de análise. No entanto, e 

nomeadamente a partir de 2014, assistiu-se a uma queda muito acentuada das audiências médias para a maioria das 

publicações em estudo. Significa isto, portanto, que os dados para audiências médias dos vários títulos em análise já 

acompanham, de certa forma, a tendência de queda registada para a circulação impressa paga e tiragens, havendo 

neste momento, pela primeira vez, espaço para se sugerir que os portugueses já estão efectivamente a ler menos 

jornais no formato impresso, do que no passado.  



20 

Esta constatação surge para alguns leitores como óbvia a partir do momento em que se estima o decréscimo do número 

de exemplares vendidos em banca. Contudo, tal resultado não redunda, como evidenciado em anos anteriores, no facto 

de se estar a ler menos jornais do que no passado, até porque muitas rotinas de consulta de jornais são conquistadas 

na partilha do exemplar, num café, num sítio público, ou a partir do jornal do amigo ou familiar. Desta forma, os valores 

de audiência registados pela Marktest, ainda que sendo o resultado de estimativas e projecções, serviram sempre para 
relativizar o argumento de que os portugueses estariam a ler menos jornais do que no passado, mostrando que os 

valores para as audiências médias acabavam por crescer ou manter-se mais ou menos estáveis. No entanto, os 

resultados dos dois últimos anos em análise já nos mostram o contrário, ou seja, que o terceiro indicador (audiências 

médias) já se aproxima das tendências registadas para os dois primeiros indicadores em análise (circulação impressa 

paga e tiragens).  

Com efeito, no último ano de 2016 verificam-se apenas duas subidas por parte do Jornal de Negócios e o desportivo O 

Jogo. Todos os restantes títulos veem as respectivas audiências médias diminuir consideravelmente. 

Olhemos então para as taxas de variação anual registadas para as audiências médias.  

 

Tabela 4.1. – Evolução das Audiências médias (taxa de variação anual) 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Correio da Manhã 8,8 6,5 7,6 -1,4 3,8 2,1 -4,9 -2,9 
Jornal de Notícias 10,0 -4,1 -1,7 2,6 5,7 -4,2 -6,1 -3,7 
Diário de Notícias 13,9 -9,8 10,8 2,4 10,4 0,0 -6,7 -9,5 

Público 2,3 -2,2 15,9 0,0 15,2 -3,5 -3,6 -5,7 
i     8,3 23,1 -9,8 21,4 -17,6 -28,6 

Expresso -4,9 -1,3 -2,6 -2,7 10,2 -11,7 0,0 -10,3 
Sol 15,4 6,7 -21,9 -8,0 12,0 -12,0     

Visão -2,7 -5,5 -2,9 0,0 3,0 -7,5 -9,7 -7,1 
Sábado 8,1 2,5 2,4 -2,4 18,1 -10,6 -9,5 -15,8 

Diário Económico 23,8 -7,7 12,5 14,8 -0,3 -16,7     
Jornal de Negócios 17,6 0,0 25,0 8,0 6,9 -3,6 -33,3 11,1 

Record 20,2 -1,0 3,0 1,0 -1,9 -5,1 -6,4 -5,7 
O Jogo 16,7 6,3 -3,0 1,5 -0,1 1,6 -20,0 7,7 

Courrier Internacional -16,7 0,0 0,0 -10,0 37,4 0,0 -8,3 -9,1 
Totais 8,4 -0,1 3,8 0,9 5,6 -4,0 -13,6 -2,9 

 
Fonte: Marktest-Anuário de Media & Publicidade (2008-2016). Edição: OberCom. 
 

Como podemos verificar, o ano de 2015 representa uma queda muito acentuada, superior a 13 pontos percentuais, 

relativamente aos totais registados para as audiências médias dos vários títulos de imprensa em análise. Esta tendência 

de decréscimo tem assim início no ano de 2014, depois de três sucessivos anos de crescimento do número médio de 

audiências associadas aos títulos em análise.  
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Figura 4 – Evolução global anual das Audiências médias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016). Edição: OberCom. 

 

Em última análise, poder-se-ia argumentar que é a partir de 2015 que os portugueses passam de forma declarada a 

ler/consultar menos jornais do que no passado, apesar de os primeiros indícios terem surgido no ano de 2014. Em 
2016, o valor global obtido para as audiências médias acaba por ser inferior ao valor registado para o primeiro ano em 

análise, o ano de partida de 2008.  

Poder-se-ia dizer que o facto de não haver registo dos valores para o Diário Económico e semanário Sol, a partir de 

2014, acaba por ter influência no resultado global para as taxas de variação anual das audiências médias. Apesar de 

esta ser uma constatação óbvia, não é menos óbvio constatar que os resultados desagregados por publicação são 
demonstrativos de um decréscimo generalizado do valor de audiência média associado aos vários títulos em análise, 

desembocando no argumento de que as audiências dos vários jornais começam a evidenciar quedas substanciais, 

seguindo a tendência dos dados para tiragens e circulação impressa paga.  
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2.1 - Índice de Procura e Consumo de Publicações (IPCP) 
Neste capítulo 2.1. proceder-se-á à discussão integrada de dois dos três indicadores considerados na análise, a saber: 

Audiências médias estimadas, em milhares, e Circulação Impressa Paga (i.e. soma das assinaturas + vendas + vendas 

em bloco). Estes dois indicadores permitem-nos aferir sobre a condição de procura e consumo das diferentes 

publicações.  

Do rácio entre estes dois indicadores resultará um valor que nos dá basicamente a projecção do número médio estimado 
de leituras/consultas por cada exemplar vendido ou em circulação. Falamos no índice de procura e consumo de 

publicações, onde quanto maior for o rácio obtido, maior o número estimado de consultas/leituras por cada exemplar 

vendido. Por contraponto, quanto menor for o rácio obtido, menor é a diferença entre os valores de audiência média 

para uma determinada publicação, e os valores do número de exemplares vendidos associados a essa mesma 

publicação, ou seja, menor o número estimado de consultas/leituras por cada exemplar vendido.  

De notar que este índice, ao contrário das análises anteriores, não visa explicar o posicionamento no mercado e volume 

de vendas de uma determinada publicação, ainda que, para o cálculo, resulte a necessidade de coligir dados relativos 

ao número de vendas. A construção deste índice visa, isso sim, aferir sobre a evolução do volume de consumo e procura 

de uma determinada publicação, ou, por outras palavras, permite aferir sobre a evolução do número médio de consultas 

estimadas por cada exemplar vendido.  

Como já referido, o cálculo do índice de procura e consumo de publicações resulta da divisão entre as audiências médias 
estimadas para determinado título de imprensa, e a sua circulação impressa paga,6 num determinado ano. Os valores 

para estes indicadores foram já discutidos e apresentados nas Tabelas 1 e 3.  

 

Tabela 5 – Evolução do IPCP (Audiências / CIP) de cada publicação 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Correio da Manhã 8,0 8,7 8,7 9,4 9,7 10,5 11,1 11,1 11,7 

Jornal de Notícias 9,0 11,3 11,4 11,1 13,3 16,0 16,9 17,2 18,0 

Diário de Notícias 7,5 10,4 10,4 10,0 12,6 19,2 25,5 26,5 27,5 

Público 8,6 10,0 10,7 12,8 15,5 20,6 21,8 22,2 23,6 

i ------ ------ 10,5 13,2 24,1 23,6 35,5 ------ ------ 

Expresso 6,7 5,7 5,8 5,9 6,5 7,7 7,4 7,5 7,1 

Sol 4,6 5,6 6,3 6,3 6,8 9,0 8,2 8,7 ------ 

Visão 6,2 6,0 5,6 5,8 6,4 7,0 7,3 6,9 7,2 

Sábado 4,1 4,3 4,6 4,8 5,2 6,7 6,7 6,7 6,4 

Diário Económico 12,7 14,8 12,8 15,2 19,4 25,2 21,7 21,4 ------ 

Jornal de Negócios 16,5 17,1 17,4 21,8 26,0 30,8 34,9 25,6 31,2 

Record 9,7 11,8 11,9 13,8 15,7 16,9 17,5 17,3 18,1 

O Jogo 14,2 18,0 19,2 19,7 24,2 25,5 27,5 24,1 27,5 

Courrier Internacional 5,3 4,6 4,4 4,8 4,7 6,8 6,9 6,0 5,9 

Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016) e Marktest-Anuário de Media & Publicidade (2008-2016). Edição: OberCom. 
 

 

                                                
6 Excluem-se da análise as publicações regionais Diário de Notícias da Madeira, Jornal do Fundão e Açoriano Oriental, por não haver dados Marktest para estas 
publicações, o que torna impossível o cálculo de relação directa entre Audiências médias e Circulação Imprensa paga. 
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Figura 5 – Evolução global do IPCP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016) e Marktest-Anuário de Media & Publicidade (2008-2016). Edição: OberCom. 
 

Em termos globais, o índice global IPCP cresceu de 7,5 em 2008 para 13,0 em 2016, o que representa uma subida de 

5,5 consultas/leituras por cada exemplar impresso.  

Em 2016, a publicação que obtém o maior rácio é o Jornal de Negócios com 31,2, o que equivale a dizer que cada 

exemplar impresso pago desta publicação é lido por aproximadamente 31 pessoas. Com valores de rácio igualmente 

elevados, superiores a 20 consultas por exemplar vendido, surgem o Diário de Notícias, o Público e o jornal O Jogo. O 

jornal Record atinge um valor estimado de 18,1 leituras por exemplar impresso vendido, ao passo que o Jornal de 
Notícias se fica pelas 18 leituras por exemplar vendido. Os semanários Expresso, Visão, Sábado e Courrier Internacional 

perfilam-se como os títulos de imprensa com menor número estimado de consultas/leituras por exemplar vendido. Um 

factor explicativo poderá estar relacionado com a especificidade destas publicações, que, ao serem publicadas apenas 

uma vez por semana, também geram rotinas diferentes de procura e consumo por parte dos leitores interessados.   

Como podemos observar na Tabela 4, a grande maioria das publicações caracteriza-se por uma subida do número 
estimado de leituras/consumos por cada exemplar vendido. Tendo em conta que o 1) volume de exemplares impressos 

vendidos da generalidade das publicações consideradas na análise tem estado a cair ao longo dos anos, que 2) as 

audiências médias estimadas começaram igualmente a registar quedas a partir de 2014, e que o número de 

consultas/leituras por exemplar vendido tem subido ao longo dos anos em quase todas as publicações, significa que 

estamos perante um cenário em que a diminuição do número de exemplares impressos vendidos é significativamente 

superior à queda do volume de audiências médias estimadas para as publicações. Isto porque, em caso contrário, isto 

é, se as audiências médias estimadas estivessem a decrescer numa ordem de grandeza superior à queda registada para 

o volume de exemplares vendidos, então o rácio resultante da divisão entre número estimado de consultas/leituras e 
número de exemplares vendidos estaria a diminuir, o que não acontece.  

Se compararmos os resultados IPCP obtidos para os anos de 2008 e 2016, vemos que o crescimento do número de 

consultas/leituras por exemplar vendido subiu em todas as publicações, o que nos dá uma ideia de como tem evoluído 

esta relação.   
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Nesta linha de pensamento, é legítimo enfatizar que aqueles jornais que têm evidenciado maior queda (desde 2008) 

do número de exemplares pagos e consequentemente do número de tiragens, são também as publicações que registam 

maior valor de procura pelo consumo, ou seja, mais leituras por parte da população, por cada exemplar impresso pago. 

Dois casos muito particulares são o caso do Jornal de Negócios e o caso do Diário de Notícias, dois títulos que viram o 

volume de exemplares vendidos decrescer de tal forma que nem a diminuição das audiências estimadas, de acordo com 
leituras diacrónicas de 2008 a 2016, impedem o crescimento dos valores de IPCP.  

Atente-se ainda no facto de as publicações de periodicidade semanal serem aquelas que registam menor valor na 

relação procura/consumo, por razões que podem ficar a dever-se fundamentalmente a questões de calendário de 

publicação que geram diferentes rotinas de consumo e acesso. Estas são também aquelas publicações que, dependentes 

de um calendário de publicação mais específico, são disponibilizadas com menor regularidade em espaços públicos ou 
onde existem normalmente publicações para consulta, como são os casos de cafés e outros espaços da mesma natureza.  

 

2.2 - Índice de Eficiência de Publicação (IEPU) – CIP/Tiragens 
O Índice de Eficiência de Publicação (IEPU) agrega duas variáveis: circulação impressa paga e tiragem. Como referido 

anteriormente, este indicador visa perceber o excesso que decorre entre o volume de material impresso e o número de 

exemplares vendidos. Por outras palavras, o cálculo deste índice é feito de acordo com o rácio entre número de 

exemplares vendidos num determinado ano (Circulação Impressa Paga) e o número de tiragens. Quanto mais este valor 
se aproxima do 1, mais ideal se torna o cenário, uma vez que o contexto ideal é aquele em que tudo aquilo que é 

produzido, consegue ser escoado no mercado, ou seja, vendido. Esta é a principal razão pela qual nos reportamos a 

este índice como índice de eficiência, uma vez que quanto menor for o excesso resultante das tiragens e das vendas, 

maior é a eficiência da publicação.  

A este Índice de eficiência acresce ainda a importância nas estratégias futuras dos grupos de media detentores de 
títulos de imprensa. De acordo com os dados relativos à circulação impressa paga, é possível aferir geralmente sobre 

as necessidades de ajuste do número de publicações impressas para o ano subsequente, como forma de reduzir e 

controlar esta parte de custos variáveis de produção. Com efeito, e uma vez que o volume de exemplares impressos 

vendidos tem sofrido decréscimos ao logo dos anos, na generalidade das publicações, o número de tiragens para anos 

subsequentes tem sido permanentemente actualizado e diminuído no sentido de fazer face a esse decréscimo 

continuado do número de exemplares vendidos. Ainda assim, com os sucessivos ajustes do volume de material 

impresso, nenhum dos cálculos IEPU para as diferentes publicações atinge valores superiores a 0.80, só a título de 

exemplo. Com efeito, publicações como o Diário de Notícias, Público, Diário Económico, Jornal de Negócios, Record e 
O Jogo, registam valores de eficiência próximos dos 0,5, o que equivale a dizer que o excesso que resulta do material 

produzido e vendido, para estas publicações, é de cerca de 1 exemplar impresso não vendido por cada 2 exemplares 

impressos produzidos e, em alguns casos, até mais, como é o caso do Diário de Notícias.  

Em todo o caso, publicações como o Jornal de Notícias, Visão, os regionais Diário de Notícias da Madeira e Jornal do 

Fundão, bem como o Courrier Internacional, registam valores de rácio mais elevados, o que equivale a dizer que os 

ajustes anuais pensados para estas publicações tiveram uma eficácia superior e os custos resultantes do excesso entre 
produção e material vendido foram eventualmente menores do que noutros títulos, com o Diário de Notícias à cabeça.  
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Os dados contidos na Figura 5 dão-nos uma visão geral da evolução histórica do rácio entre a circulação impressa paga 

e a tiragem consubstanciado no Índice de Eficiência das Publicações. Para este cálculo, foram recuperados os valores 

referenciados nas Tabelas 1 e 2 deste relatório, numa divisão entre Circulação Impressa Paga pelo volume de tiragens.  

 

Tabela 6 - Evolução do IEPU, por publicação 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Correio da Manhã 0,75 0,75 0,76 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 0,68 

Jornal de Notícias 0,78 0,76 0,75 0,77 0,73 0,70 0,70 0,70 0,73 

Diário de Notícias 0,66 0,64 0,61 0,66 0,62 0,54 0,49 0,48 0,46 

Público 0,68 0,69 0,68 0,69 0,61 0,56 0,62 0,60 0,55 

i ------ 0,31 0,37 0,4 0,32 0,37 0,34 ----- ----- 

Expresso 0,81 0,8 0,81 0,79 0,79 0,78 0,79 0,79 0,78 

Sol 0,65 0,66 0,56 0,54 0,52 0,46 0,45 0,41 ----- 

Visão 0,81 0,79 0,83 0,83 0,79 0,80 0,81 0,79 0,76 

Sábado 0,75 0,71 0,69 0,66 0,64 0,66 0,64 0,64 0,62 

Diário Económico 0,62 0,6 0,67 0,76 0,71 0,59 0,59 0,50 0,46 

Jornal de Negócios 0,51 0,54 0,56 0,55 0,53 0,57 0,52 0,48 0,40 

Record 0,62 0,63 0,61 0,59 0,56 0,58 0,56 0,54 0,50 

O Jogo 0,55 0,57 0,58 0,57 0,53 0,56 0,57 0,57 0,56 

Açoriano Oriental 0,78 0,75 0,70 0,68 0,60 0,59 0,61 0,60 0,58 

Diário de Notícias da Madeira 0,86 0,86 0,84 0,87 0,86 1,017 0,85 0,85 0,82 

Jornal do Fundão 0,85 0,85 0,84 0,84 0,82 0,80 0,77 0,76 0,74 

Courrier Internacional 0,64 0,72 0,75 0,74 0,73 0,70 0,72 0,71 0,70 

Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016). Edição: OberCom. 
 

Vejamos agora o que acontece em termos globais, aproveitando os dados totais para Circulação Impressa Paga e 

Tiragens e calculando a evolução global do Índice de eficiência agregado das publicações.  

 

Figura 6 – Evolução global do IEPU 

 

Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016). Edição: OberCom. 

                                                
7 O valor do IEPU referente ao Diário de Notícias da Madeira do ano de 2013 apresenta deficiências no seu cálculo. Resultou um número maior do 
que a unidade, o que deverá tratar-se de uma gralha por parte das entidades responsáveis pela leitura dos dados (neste caso a APCT), uma vez que 
o número de exemplares vendidos em banca nunca poderá ser superior ao número total de exemplares impressos (tiragem). 
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Como podemos observar, mesmo com os ajustes anuais do número global de tiragens, o índice geral de eficiência do 
conjunto de publicações analisadas tem decrescido ao longo do tempo, o que corrobora a ideia de que todas as descidas 

do número de exemplares vendidos registadas anualmente são superiores a qualquer estimativa feita pelos grupos 

detentores dos diferentes títulos de imprensa nas suas estratégias para os diferentes anos.  

De registar ainda que, para o período que vai de 2008 a 2016, o jornal Expresso é aquele que apresenta um valor de 

eficiência mais estável, com um valor bem perto dos 0,80. O Jogo, por outro lado, apesar de apresentar ao longo dos 
anos valores de índice igualmente estáveis, acaba por registar sempre valores considerados baixos para a taxa de 

eficiência.  

O Diário de Notícias da Madeira é aquele que apresenta o valor de IEPU maior e o Courrier Internacional é a única 

publicação a registar uma subida e a apresentar uma diminuição do excesso resultante do número de exemplares 

impressos e o número de exemplares vendidos, face a anos anteriores.  
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3.1 - Índice de Procura e Consumo de Publicação por grupo 

económico  
Neste ponto iremos estudar mais aprofundadamente os valores de circulação impressa paga e audiências estimadas a 

partir da agregação das várias publicações em análise, nos respectivos grupos económicos de pertença. 

Importa aqui agregar as publicações incluídas neste estudo, por forma a criar um entendimento sobre aquilo que se 

passa ao nível do peso dos diferentes grupos no circuito de comercialização da imprensa escrita em Portugal.  

O cálculo do índice de procura e consumo de publicação por grupos económicos8 passa assim a ser feito a partir da 

agregação das várias publicações, nos grupos económicos respectivos, isto é, IPCP=Audiência média agregada por 

grupo económico / Circulação Impressa Paga total do grupo económico em causa.  

 

Tabela 7 - Evolução do IPCP por grupo económico 
   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Global Media Global Notícias 

Diário de Notícias 

9,6 12,4 12,8 12,4 15,2 18,6 20,6 16,2 17,2 
 Jornal de Notícias 

O Jogo 

Cofina Media 

Presselivre 
Correio da Manhã 

7,7 8,6 8,7 9,6 10,4 11,6 12,1 28,1 12,5 
Sábado 

Edisport 
Record 

Jornal de Negócios 

Impresa 
Sojornal 

Expresso 

5,8 5,8 5,6 5,8 6,3 7,3 7,3 13,5 7,0 Courrier Internacional 

Mediapress Visão 

Público - Comunicação Social Público 8,6 10,0 10,7 12,8 15,5 20,6 21,8 5,3 23,6 

Editor Newsplex SA Jornal i ----- ------ 10,5 13,2 24,1 23,6 35,5 ------ ------ 

Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016) e Marktest-Anuário de Media & Publicidade (2008-2016). Edição: OberCom. 
 

Como podemos observar, o grupo Impresa, por deter apenas publicações de carácter semanal, com as especificidades 

a que anteriormente fizemos alusão, como as rotinas de leitura e consumo, é aquele que apresenta menor número de 
leituras/consultas de um exemplar, por cada exemplar vendido. Por contraponto, o grupo detentor do jornal Público é 

aquele que apresenta valores superiores de leitura/consumo por exemplar vendido (23,6). Os jornais da Cofina, 

agregados, atingem o valor de 12,5 leituras por exemplar vendido, um número bem abaixo do resultado obtido para o 

ano de 2015. O grupo Global Media, com as suas publicações agregadas, obtém no ano de 2016 valores de cerca de 

17 leituras por cada exemplar impresso vendido.  

Em resumo, e se atendermos ao período de tempo considerado na análise (2008-2016), todos os grupos económicos 

veem o seu índice de procura e consumo de publicações aumentar. Na mesma linha de raciocínio já discutida, isto 

significa que o decréscimo do número de exemplares vendidos ao longo dos anos é de tal forma acentuado, que nem 

                                                
8 O grupo detentor do jornal i deixa de apresentar resultados desde 2014 e, portanto, não é considerado nesta análise.  
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a recente diminuição das audiências estimadas para os diferentes títulos de imprensa inverte a tendência de crescimento 

dos valores de índice de procura e consumo de publicações.  

 

3.2 - Índice de Eficiência de Publicação por Grupo Económico 
Tal como referido anteriormente, as análises dos valores agregados por grupo económico surgem como um reforço às 

considerações já avançadas neste relatório. Com a agregação das publicações mediante pertença aos vários grupos 

económicos, podemos ficar assim a conhecer mais detalhadamente a posição dos vários grupos nesta análise.  

Recordando algumas das principais considerações feitas, interessa referir que, por eficiência de publicação, entendemos 
o excesso que resulta do número de exemplares impressos e o número de exemplares vendidos. Quanto maior o 

excesso, menor a eficiência. Por conseguinte, quanto menor o excesso, maior a eficiência de uma dada publicação. Por 

outro lado, quanto menor o valor de rácio obtido, menor a eficiência e quanto maior o valor de rácio, maior a eficiência. 

Em resumo, a eficiência tende a ser tanto maior quanto mais o rácio resultante da relação entre Circulação Impressa 

Paga e Tiragens se aproximar do valor 1. 

Assim, interessa agregar as publicações em análise e perceber que resultados obtermos para os índices de eficiência 
dos vários grupos económicos, lembrando que o cálculo é obtido a partir da seguinte fórmula: IEPU = Circulação 

Impressa Paga por Grupo Económico / Tiragem por Grupo Económico.9 

A Tabela 8 mostra-nos que a evolução dos valores de eficiência tem vindo a decrescer para todos os grupos. Os últimos 

dados coligidos, afectos a 2016, permitem vislumbrar uma generalizada diminuição destes valores, o que nos mostra 

que o excesso resultante do que é produzido/impresso e o que é vendido, é cada vez maior. Isto dá-nos a ideia de que 
é cada vez mais difícil aos grupos detentores dos títulos de imprensa ajustar e prever o comportamento do mercado de 

vendas de jornais no futuro próximo.  

A título de exemplo, por cada 100 exemplares dos títulos de imprensa afectos ao grupo Cofina, apenas 61 são vendidos. 

Relativamente ao grupo Impresa, por cada 100 exemplares impressos, 76 são vendidos. O grupo Global Media fica-se 

pelos 65 exemplares vendidos por cada 100 produzidos, no ano de 2016, ao passo que o grupo que detém os direitos 

do jornal Público apresenta o pior resultado (55 exemplares vendidos por cada 100 impressos).  

 

Tabela 8 – Evolução das taxas do IEPU por Grupo Económico 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Global Media 0,71 0,71 0,70 0,71 0,68 0,66 0,65 0,78 0,65 

Cofina Media 0,70 0,69 0,69 0,68 0,66 0,67 0,65 0,64 0,61 

Impresa 0,79 0,79 0,81 0,80 0,78 0,78 0,79 0,78 0,76 

Público - Comunicação Social 0,68 0,69 0,68 0,69 0,61 0,56 0,62 0,60 0,55 

Editor Newsplex SA ------- 0,32 0,37 0,40 0,32 0,37 0,34 ------- ------- 

Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016). Edição: OberCom. 
 

Da análise longitudinal resultante da evolução do IEPU, por grupo económico, salienta-se o facto de a taxa de eficiência 

ter vindo a diminuir para todos os grupos, se tivermos em conta o ano de partida (2008) e o ano de chegada (2016) 

                                                
9 Neste indicador voltamos a incluir as três publicações de âmbito regional, uma vez que a APCT disponibiliza dados para o efeito, não só no que diz 
respeito à Circulação Impressa Paga, mas também no que respeita ao volume de tiragens.  
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na análise. Os grupos Cofina Media e Público-Comunicação Social são aqueles que registam quedas mais acentuadas 

do índice de eficiência, ao longo dos anos.  
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4 - Índice de Procura e Consumo e Índice de Eficiência por 
géneros temáticos 
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4.1 - Índice de Procura e Consumo por géneros temáticos 
O raciocínio que serviu de base ao cálculo dos índices de procura e consumo de publicações, por grupo económico, é 

agora adaptado para o cálculo do índice de procura e consumo de publicações, por géneros temáticos. A lógica de 

análise, sendo exactamente a mesma, substitui a agregação das publicações por grupo económico, pela agregação das 

publicações por géneros temáticos.  

Recordamos apenas que quanto maior for o resultado obtido a partir da divisão do volume de audiências médias 
estimadas (agora para a agregação das publicações segundo os géneros temáticos em que se inserem), e o volume de 

exemplares vendidos (Circulação Impressa Paga), maior é o número de leituras/consultas por exemplar vendido.  

Resumidamente, observa-se que os índices de procura e consumo sobem nos vários géneros temáticos, no período 

entre 2008 e 2016. 

Uma vez que os géneros economia e informação geral/semanários são constituídos por uma publicação cada, o cálculo 

IPCP para estes géneros temáticos é idêntico ao cálculo isolado IPCP das publicações neles incluídos. Contudo, da 

agregação das publicações nos géneros temáticos desporto, informação geral-diários, revistas/newsmagazines, é o 

género desporto que apresenta o maior valor de consultas/leituras por exemplar vendido (21), seguido do género 

informação geral-diários, com 16,2 leituras/consultas por exemplar vendido.  

 

Tabela 9 - Evolução do IPCP por géneros 
    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Economia Jornal de Negócios 16,5 17,1 17,4 21,8 26 30,8 34,9 25,6 31,2 

Desporto 
Record 

11,1 13,6 14,1 15,6 18,2 19,5 20,6 19,3 21 
O Jogo 

Informação geral-Diários 

Correio da Manhã 

8,4 9,9 10 10,5 12 14,2 15,3 15,7 16,2 
Diário de Notícias 

Jornal de Notícias 

Público 

Informação geral-Semanários Expresso 6,7 5,7 5,8 5,9 6,5 7,7 7,4 7,5 7,1 

Revistas/ 
Newsmagazines 

  

Sábado 

5,3 5,2 5,1 5,3 5,8 6,9 7 6,7 6,8 Visão 

Courrier Internacional 

 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016) e Marktest-Anuário de Media & Publicidade (2008-2016). Edição: OberCom. 
Nota: exclui-se da análise o semanário SOL, por ter deixado de divulgar resultados, e como forma de não influenciar a análise do género informação 
geral-semanários 
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4.2 - Índice de Eficiência por géneros temáticos 
No que diz respeito aos índices de eficiência por géneros temáticos, importa referir que todos os valores diminuíram 

substancialmente para o período em análise (2008-2016), com os títulos regionais e semanários de informação geral a 

apresentar melhores valores de eficiência, por comparação com outros géneros como os títulos de informação geral 

diários. Os títulos incluídos nos géneros desportivo e económico apresentam os piores resultados de eficiência das suas 

publicações, o que redunda na ideia de que neste género há um grande hiato entre o número de exemplares impressos 

e aquilo que é efectivamente escoado/vendido.  

 

Tabela 10 - Evolução do IEPU por géneros 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Economia 
Jornal de Negócios 

0,63 0,57 0,62 0,66 0,62 0,58 0,56 0,49 0,42 
Diário Económico 

Desporto 
Record 

0,60 0,61 0,61 0,58 0,55 0,57 0,57 0,55 0,52 
O Jogo 

Regionais 

Açoriano Oriental 

0,84 0,84 0,82 0,83 0,80 0,84 0,78 0,77 0,74 Diário de Notícias da Madeira 

Jornal do Fundão 

Informação geral-Diários 

Correio da Manhã 

0,74 0,73 0,73 0,74 0,71 0,68 0,68 0,60 0,66 
Diário de Notícias 

Jornal de Notícias 

Público 

Informação geral-Semanários Expresso 0,81 0,8 0,81 0,79 0,79 0,78 0,79 0,79 0,78 

Revistas/ 
Newsmagazines 

Sábado 

0,77 0,75 0,76 0,75 0,72 0,73 0,72 0,72 0,70 Visão 

Courrier Internacional 

Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016). Edição: OberCom. 
Nota: exclui-se da análise o semanário SOL, por ter deixado de divulgar resultados, e como forma de não influenciar a análise do género informação 
geral-semanários.  
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5 - Evolução dos preços de capa como reflexo de transformações 
no mercado de vendas e como factor estratégico e de 

ajustamento 
 

Num quadro generalizado de diminuição geral do número total de exemplares vendidos, é plausível assumir-se que esta 

diminuição é acompanhada por uma redução das receitas. Por outro lado, e como já referido, os aumentos tendenciais 
do excesso resultante do volume de exemplares produzidos/impressos, e aquilo que é escoado/vendido no mercado, 

também acabam por ter repercussões óbvias no aumento dos custos variáveis de produção. Em última análise, esta 

conjuntura expressa na evolução negativa destes dois indicadores, implica perda de receita e gera incerteza, turbulência 

e dificuldades acrescidas na geração de valor na imprensa no contexto pós transição digital.  

Como referido aquando da introdução a este estudo, as transições e mutabilidade tecnológicas, com a Internet à cabeça, 
e conceitos como velocidade, policentralidade, audiências activas e participativas, imediatismo da informação, redes 

sociais, jornalismo de cidadão, etc., vieram implicar dificuldades acrescidas ao sector da imprensa escrita 

consubstanciadas em novas formas de produção, distribuição e consumo de informação. Para além disso, o período das 

crises das dívidas soberanas, com implicações no lado micro da carteira do consumidor, vieram trazer ainda mais 

incerteza a um mercado que depende em larga medida e tradicionalmente da aquisição do exemplar impresso em 

banca, num panorama em que o número de vendas cai a cada ano que passa.  

O peso dos formatos online e o peso que a televisão em mono-plataforma ainda tem nas dietas mediáticas dos 

portugueses, faz com que o sector da imprensa deixe de ser alvo preferencial das agências e empresas publicitárias, 

decorrendo daqui problemas graves de captação de receita tradicionalmente chave na sobrevivência dos títulos de 

imprensa. Mais à frente analisaremos com mais detalhe a evolução do mercado publicitário em Portugal.   

Tendo em conta os pontos aqui enunciados, acaba por tornar-se relevante uma análise aprofundada daquilo que tem 
acontecido à evolução dos preços de capa dos jornais, sabendo que esta evolução nunca é o resultado de estratégias 

arbitrárias, mas antes de uma adaptação a causas que influem nas contas dos grupos detentores dos títulos de 

imprensa, a saber: 1) taxa de inflação e valor de IVA (6% para publicações em papel); 2) variação dos custos de 

produção; 3) compensação das receitas perdidas por decréscimo do volume de vendas em circulação paga, em anos 

anteriores.  

Se os dois primeiros factores dificilmente deixam de se fazer sentir nas estratégias de ajustamento dos preços de capa, 
já o aumento dos preços de capa como compensação das receitas perdidas por decréscimo do volume de vendas em 

circulação paga pode ser uma opção perigosa, na medida em que influi na procura e nas condições motivacionais e 

decisórias dos consumidores e público-alvo. É talvez por isso que algumas publicações, eventualmente associando a 

fraca procura em banca a condições de perda de poder de compra resultantes do período de ajustamento pós-2011, 

acabaram por diminuir os preços de capa em determinados períodos da sua actividade.  

Comecemos pela inflação e pela evolução desta condição com impacto no poder de compra dos consumidores e no 

aumento generalizado dos preços praticados no mercado.  

Dados extraídos da PORDATA mostram que a inflação, crescente durante o período de assistência financeira, atinge 

agora valores totais bem inferiores a 1%. No ano de 2016, a taxa de inflação foi de 0,6%, uma décima percentual 

acima do valor registado para 2015.  
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Tabela 11: Taxa de variação da Inflação em Portugal 

 

Em termos globais, os aumentos dos preços de capa cifram-se entre os 0,05€ mínimo (Diário de Notícias da Madeira, 

edições de segunda-feira a sábado) e os 0,10€ máximo (Correio da Manhã, Diário de Notícias, Jornal de Notícias edição 

de 6ªfeira, e jornal Público), com taxas de variação de preços de capa superiores ao aumento da inflação, isto é, de 

6,3% (Público e Diário de Notícias da Madeira, edições de segunda-feira a sábado) a 9,4% (jornal Expresso).  

No que às descidas de preços de capa diz respeito, estas variam de 0,10€ mínimo (Jornal de Notícias, edições de sábado 

e domingo) a 40 cêntimos máximo (Jornal de Negócios). O preço de capa do Courrier Internacional cai 0,30€ (cerca de 

33%) e o preço de capa do Diário de Notícias da Madeira, edição de domingo, cai na ordem dos 15 cêntimos.  

Em resumo, dos resultados apurados, e mediante os vários preços de capa que por vezes mudam consoante o dia de 

publicação, são registadas 13 subidas dos preços de capa e 5 descidas. Contudo, há 17 preços de capa que se mantêm 

durante o período em análise, como é o caso do Correio da Manhã, edições de 2ª feira a 5ªfeira; Record, Sábado, Visão, 

Diário de Notícias, edições de 2ª feira a 5ª feira; O Jogo; O Açoriano Oriental; Jornal do Fundão e jornal i. Alguns destes 

jornais, como o jornal i, são aqueles que historicamente evidenciam maiores quedas no volume de vendas. No entanto, 

o Diário de Notícias, título que regista no período de 2015 a 2016 um decréscimo do volume de vendas na ordem dos 

12,7%, vê os preços de capa das suas edições de sexta-feira a domingo aumentar na ordem dos 6,7%.  
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Interessa salientar igualmente que alguns aumentos dos preços de capa estão associados a edições com suplementos, 

como aqueles que normalmente saem à sexta-feira ou durante os fins-de-semana (i.e. Correio da Manhã, edições de 

sexta-feira a domingo).  

A destacar ainda a subida do preço de capa do semanário Expresso, na ordem dos 30 cêntimos (9,4%), apesar de este 

ser o jornal de alcance nacional a registar a menor descida do volume de exemplares vendidos (-5,3%) durante o 

período de 2015 a 2016.  

Tabela 12 – Evolução dos preços de capa  
Publicação 2015 Taxa de Variação 2016 

Correio Manhã (2ª a 5ªf) 1,00 € ------------- 1,00 € 

Correio Manhã sexta 1,30 € 7,7% 1,40 € 

Correio Manhã sábado 1,40 € 7,1% 1,50 € 

Correio Manhã domingo 1,40 € 7,1% 1,50 € 

Record 1,00 € ------------- 1,00 € 

Jornal Negócios 1,60 € -33,3% 1,20 € 

Sábado 3,00 € ------------- 3,00 € 

Visão 3,00 € ------------- 3,00 € 

Courrier International 3,50 € -9,4% 3,20 € 

Expresso 3,20 € 9,4% 3,50 € 

Diário de Notícias (2ª a 5ªf) 1,20 € ------------- 1,20 € 

Diário de Notícias (6ªf) 1,50 € 6,7% 1,60 € 

Diário de Notícias (sábado) 1,50 € 6,7% 1,60 € 

Diário de Notícias (domingo) 1,50 € 6,7% 1,60 € 

Jornal de Notícias (2ª a 5ª) 1,00 € ------------- 1,00 € 

Jornal de Notícias (6ª f) 1,30 € 7,7% 1,40 € 

Jornal de Notícias (sábado) 1,40 € -7,7% 1,30 € 

Jornal de Notícias (domingo) 1,40 € -7,7% 1,30 € 

O Jogo (2ª a 5ª) 1,00 € ------------- 1,00 € 

O Jogo (sexta a sábado) 1,00 € ------------- 1,00 € 

O Jogo (domingo) 1,20 € ------------- 1,20 € 

Diário de Notícias da Madeira (2ª a sábado) 0,80 € 6,3% 0,85 € 

Diário de Notícias da Madeira (Domingo) 1,00 € -15% 0,85 € 

O Açoriano Oriental (2ª a 5ª) 0,90 € ------------- 0,90 € 

O Açoriano Oriental (6ªf e sábado) 0,95 € ------------- 0,95 € 

O Açoriano Oriental (domingo) 1,30 € ------------- 1,30 € 

Jornal do Fundão 0,75 € ------------- 0,75 € 

Jornal Público (2ª a 5ª f) 1,10 € 9,1% 1,20 € 

Jornal Público (6ª f) 1,60 € 6,3% 1,70 € 

Jornal Público (sábado) 1,60 € 6,3% 1,70 € 

Jornal Público (domingo) 1,60 € 6,3% 1,70 € 

Jornal I (2ª a 5ª f) 1,00 € ------------- 1,00 € 

Jornal I (6ª f) 1,00 € ------------- 1,00 € 

Jornal I (sábado) 1,00 € ------------- ------------- 

Jornal I (domingo) 1,00 € ------------- ------------- 

Nota: Os dados relativos a 2016 foram recolhidos com base em informação obtida junto nos pontos de venda. No caso das duas publicações regionais 
da região autónoma da Medeia e os Açores, Açoriano Oriental e Diário de Notícias da Madeira, a informação foi obtida via email, e recorrendo ao 
acesso às respectivas hemerotecas. O jornal i passou apenas a ter edições de segunda a sexta-feira. 
 

O jornal Público fez em 2016 subir os respectivos valores de capa em 0,10€ comparativamente ao ano de 2015. As 

edições de segunda-feira a quinta-feira passam a ter um custo unitário de 1,20€ (mais 9,1% do que em 2015). As 

edições Público de sexta-feira a domingo sobem para 1,70€, mais dez cêntimos do que no ano anterior (6,3% de 
subida). Todas as edições semanais do jornal Público apresentam subidas no seu custo de capa, lembrando a evolução 

no período compreendido entre 2008 e 2016, e sendo este um jornal que apresentou quedas no volume de vendas na 

ordem dos 11,5% no último ano. Por contraponto, o jornal i, objecto de profunda reestruturação no ano de 2015, e 

que em 2016 se limita a ter edições nos chamados dias úteis da semana, mantém o preço de capa em 1,00€.  
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Sendo certo que a totalidade das publicações consideradas na análise registam quedas, de 2015 a 2016, no volume de 

exemplares vendidos, e que apenas alguns títulos veem os preços de capa subir durante este período, torna-se evidente 

constatar que as estratégias de ajustamento de receitas resultantes de vendas directas, variam consoante o grupo e a 

publicação, não sendo por isso fácil estabelecer uma relação de causalidade directa entre 1) menor volume de vendas 

e 2) ajustamento conseguido através de maiores preços de capa nos anos subsequentes ao exercício comercial/fiscal 
de uma publicação. 

Tabela 12.1 – Evolução dos preços de capa e CIP 

Publicação Taxa de Variação preços de capa (2015-
2016) Taxa de variação vendas, CIP (2015-2016) 

Correio Manhã (2ª a 5ªf) Mantém-se 

-8 
Correio Manhã sexta 7,70% 

Correio Manhã sábado 7,10% 

Correio Manhã domingo 7,10% 

Record Mantém-se -9,8 

Jornal Negócios -33,30% -8,8 

Sábado Mantém-se -12,1 

Visão Mantém-se -11,6 

Courrier International -9,40% -7,2 

Expresso 9,40% -5,3 

Diário de Notícias (2ª a 5ªf) Mantém-se 

-12,7 
Diário de Notícias (6ªf) 6,70% 

Diário de Notícias (sábado) 6,70% 

Diário de Notícias (domingo) 6,70% 

Jornal de Notícias (2ª a 5ª) Mantém-se 

-7,9 
Jornal de Notícias (6ª f) 7,70% 

Jornal de Notícias (sábado) -7,70% 

Jornal de Notícias (domingo) -7,70% 

O Jogo (2ª a 5ª) Mantém-se 

-5,8 O Jogo (sexta a sábado) Mantém-se 

O Jogo (domingo) Mantém-se 

Diário de Notícias da Madeira (2ª a sábado) 6,30% 
-2,3 

Diário de Notícias da Madeira (Domingo) -15% 

O Açoriano Oriental (2ª a 5ª) Mantém-se 

-4,6 O Açoriano Oriental (6ªf e sábado) Mantém-se 

O Açoriano Oriental (domingo) Mantém-se 

Jornal do Fundão Mantém-se -6,5 

Jornal Público (2ª a 5ª f) 9,10% 

-11,5 
Jornal Público (6ª f) 6,30% 

Jornal Público (sábado) 6,30% 

Jornal Público (domingo) 6,30% 
 

 

Podemos, contudo, reforçar a ideia de que todos os aumentos dos preços de capa registados para as publicações em 

análise são superiores não apenas à inflação, mas também ao IVA de 6% praticado para publicações em papel, sendo 
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certo que o IVA influi de uma forma muito mais ampla nos factores de produção de uma redacção de jornal, tornando 

a análise ainda mais complexa do que a simples associação dos 6% ao sector em causa.  

No fundo, a única forma de inferir o que realmente se passa é através do valor final do preço de capa, dado que é este 

indicador que já reflecte não só decisões de aumento per se, efectuados pelos órgãos de decisão dentro dos grupos, 

como também eventuais ajustes decorrentes do aumento dos custos variáveis de produção, ou até mesmo com a 

finalidade última de equilibrar o valor total de receitas resultante da quebra de vendas dos exemplares, ainda que este 

último fenómeno possa redundar num efeito perverso de queda na procura. 

 

6 - Investimento publicitário: análises e indicadores 

O investimento publicitário é historicamente, como já referido, um aspecto crucial na interpretação da criação de receita 

dos grupos de media, e, em particular, daqueles que actuam no sector da imprensa escrita, um dos sectores mais 

vulneráveis à mudança.  

Tratando-se de um sector que depende em larga medida das receitas provenientes da publicidade e das vendas directas, 

e num momento em que a evolução das vendas está longe de ser positiva, o investimento publicitário surge como factor 

crucial no equilíbrio das contas anuais. Apesar de muitos dos grupos detentores de títulos de imprensa competirem 

também em mercados como a televisão e o mercado online/digital, que são sectores com outra capacidade de 

crescimento que poderiam ajudar a equilibrar os resultados menos positivos resultantes da actuação dos grupos no 

sector da imprensa escrita, o que é certo é que, todos os anos, com grande frequência, assistimos a reestruturações 

em grupos de imprensa, condições crescentes de precariedade dos profissionais jornalistas, fecho de redacções, etc, 

acontecimentos que nos mostram o quão vulnerável e ávido de receita é este sector.  

Contudo, a evolução do investimento publicitário deixa adivinhar que a depressão neste sector é mais profunda do que 

aquilo que seria desejável, na medida em que também esta fonte de receita parece fechar-se à medida que sectores 

como a Televisão e a Internet reúnem as preferências das agências e empresas publicitárias na tentativa de gerar 

retorno financeiro decorrente da visualização de peças publicitárias.  

Com a transferência de públicos para o digital e com a preponderância da televisão, paralelamente ao decréscimo do 

volume de circulação impressa paga de jornais, não é de estranhar que o sector da imprensa escrita passe também a 

perder relevância no mercado publicitário, que tende a evoluir no sentido da primazia do mercado. 

Em meados da década que corre, poder-se-á ter pensado que a actividade destes títulos de imprensa, reforçada com a 
actuação no sector online através de websites de notícias em constante fluxo, poderia gerar o volume de receita 

necessário decorrente da utilização destes sites por parte dos públicos online, com visualização de peças publicitárias 

por notícia consultada. No entanto, depois das limitações impostas dos grupos detentores destes títulos de imprensa, 

à consulta em contínuo por parte dos públicos de notícias online, começou a ganhar terreno a ideia de que o acesso 

online a notícias era sobretudo um acesso baseado em gratuitidade, capaz de gerar receita fundamentalmente através 

da publicidade. Contudo, os anos recentes mostram mais uma tendência de quase incapacidade por parte da imprensa, 

seja no formato online, e agora também no formato digital, de gerar receita continuada através da publicidade. Esta 

tendência, ou os chamados softwares de ad-blocking, vieram agudizar a condição de vulnerabilidade de todo um sector 

na captação de receita via publicidade, já que, usados exponencialmente por um cada vez maior número de utilizadores 
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de Internet, estes softwares de bloqueio de publicidade vieram influir negativamente no processo mutual de visualização 

de conteúdos publicitários por acesso gratuito a conteúdos informativos.  

As agências publicitárias, estando ao corrente destas tendências, passam então a apostar em sectores onde o retorno 

da aposta é mais certo, como é o caso da Televisão, que concentra a grande maioria do investimento publicitário nos 

media, e onde as estratégias de evitamento dos conteúdos publicitários são mais difíceis de ser concretizadas.  

Vejamos então detalhadamente o que sucede ao nível do mercado publicitário no sector dos Media e no sector da 

imprensa em particular.  

Tabela 13 - Taxa de variação anual do investimento por sector 
% 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Televisão 7,9 5,6 8,0 -1,6 -8,4 15,5 16,4 11,4 18,8 

Imprensa 2,3 -11,2 -2,7 -6,7 -8,5 -3,9 1,3 2,9 -8,0 

Outdoor 6,7 2,6 -5,5 6,2 -3,7 -0,9 6,8 3,9 7,1 

Rádio -2,6 9,8 2,0 9,5 4,7 -1,0 9,9 -1,0 2,8 

Cinema 6,6 -2,4 2,7 24,3 -7,6 -20,3 -1,5 28,8 5,6 

Internet - - - - - - 16,6 14,1 28,5 

Fonte: Marktest-Anuário de Media & Publicidade (2004-2016). Edição: OberCom. 
 

De acordo com os dados disponibilizados pela Marktest, constatamos que o investimento publicitário no sector da 

imprensa sofreu uma forte queda de 8 pontos percentuais no último ano em análise. Em sentido inverso, o investimento 
publicitário no sector da Televisão subiu 18,8%, depois de subir 11,4% no ano anterior, ao passo que o sector da 

Internet regista o maior crescimento de todos os segmentos dentro do sector dos Media, atingindo um crescimento na 

ordem dos 28,5%, mais do dobro do crescimento registado para o ano anterior. O investimento publicitário no segmento 

dos outdoors também cresce, ao passo que a rádio, depois de registar uma queda no período 2014-2015, sobe agora 

2,8%. Por último, importa referir que o investimento publicitário no cinema teve um crescimento menos acentuado 

(5,6%) no último ano de análise, depois de ter registado um crescimento de 28,8% no período anterior.  

Em resumo, e olhando para todos os segmentos em análise, dir-se-ia mais uma vez que o sector da imprensa é aquele 

que regista a tendência mais negativa no que ao investimento publicitário diz respeito, contrastando com as subidas 

registadas para os diversos segmentos, sendo que algumas destas subidas atingem valores bastante acentuados, como 

é o caso da Televisão e da Internet.  

Vejamos agora o que se passa em termos daquilo que é o resumo anual bruto do investimento publicitário, por sectores.  

 

Tabela 14 - Resumo Anual do Investimento publicitário por Meio, em euros, 2008 a 
2016 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Televisão 3 330 911 3 517 230 3 797 464 3 735 207 3 421 115 3 951 572 4 597 750 5 123 422 6 086 990 
Imprensa 835 223 741 717 721 939 673 561 616 190 592 451 600 426 618 125 568 984 
Outdoor 303 504 311 407 294 186 312 483 301 024 298 376 318 769 331 043 354 611 
Rádio 178 760 196 229 200 128 219 055 229 363 227 032 249 578 247 184 254 003 

Cinema 23 427 22 864 23 485 29 200 26 989 21 521 21 189 27 300 28 840 
Internet - - - - - 407 464 474 903 541 758 696 225 

Fonte: Marktest-Anuário de Media & Publicidade (2004-2016). Edição: OberCom. 
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Como podemos observar, para o período entre 2008 e 2016, o sector da Imprensa escrita é o único a apresentar uma 

evolução negativa no que ao investimento publicitário diz respeito. Todos os restantes sectores apresentam leituras de 

crescimento do investimento publicitário, para o período em análise, com especial relevância para o crescimento muito 

acentuado registado para o sector da televisão. O sector da Internet regista também um crescimento assinalável, ao 

passo que os restantes sectores têm um crescimento mais modesto.  

Em última análise, em termos de evolução, fazemos notar que a Televisão é o sector chave que aglutina o maior volume 

de receitas provenientes do investimento publicitário, ao longo dos anos, perfazendo cerca de 76,2% do total do 

investimento publicitário para o ano de 2016. Já o peso da Imprensa no resumo anual do investimento publicitário é de 

apenas 7,1% sobre o total, em 2016, valor declaradamente inferior àquele registado para 2008, valor que se situava 

na casa dos 17,9% sobre o total do investimento publicitário.  

 

Figura 7 - Resumo Anual do Investimento publicitário, por Meio, 2008 a 2016 

 

Fonte: Marktest-Anuário de Media & Publicidade (2004-2016). Edição: OberCom. 
 

Como podemos observar na Figura 7, o investimento publicitário no sector da televisão é aquele que mais cresce para 
o período em análise (2008-2016), ao passo que o investimento publicitário na Internet ultrapassou no último ano o 

investimento publicitário registado para o sector da imprensa.  

 

Tabela 15 - Evolução anual do investimento publicitário na impressa escrita, por 
diferentes fontes de divulgação de resultados 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

INE 265 438 € 200 525 € 187 439 € 141 116 € 103 184 € 81 724 € 72 333 € 68 490 €   
OMNICOM 200 573 € 156 427 € 151 474 € 123 809 € 90 389 € 77 570 € 81 449 € 75 012 € 72 345 € 

Marktest 835 223 € 741 717 € 721 939 € 673 561 € 616 190 € 592 451 € 600 426 € 618 125 € 568 984 € 
Fontes: Omnicom Media Group 2004-2016. INE - Inquérito aos Serviços Prestados às Empresas, versão 2.1 2008-2015. Anuário de Media & 
Publicidade 2004-2016, Marktest. Edição: OberCom.  
Nota 1: Os valores do sector da Imprensa resultam da soma da Imprensa diária e não-diária. 
Nota 2: Os valores publicados pela Marktest fazem referência a preços de tabela, ao passo que os valores indicados pelo INE e OMNICOM reflectem 
os preços reais 
Nota 3: Os valores de 2016 para o investimento publicitário, tendo como fonte o INE, foram descontinuados 
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Se estendermos a análise do investimento publicitário no sector da Imprensa, a outras fontes como o INE e OMNICOM, 
verificamos que a tendência de diminuição deste investimento no sector é extensível às análises produzidas pelo INE e 

OMNICOM. Apesar de os números apresentados pela Marktest e pelo INE e OMNICOM serem francamente díspares, 

fruto da análise a partir de preços de tabela (Marktest) e preços reais (INE e OMNICOM), todas as fontes evidenciam 

quedas muito substanciais do investimento publicitário no sector da Imprensa, quedas essas que, para o período entre 

2008 e 2016 (2015 no caso do INE), vão dos 63,9% para leituras efectuadas pela OMNICOM e 74,2% para leituras 

efectuadas pelo INE. Estes valores são demonstrativos da perda de relevância do sector da imprensa no investimento 

publicitário por sectores, e atingem valores superiores àqueles registados pela Marktest, que para o período de 2008 a 

2016 estima um decréscimo do investimento publicitário no sector da Imprensa, na ordem dos 31,9%.  

 

Figura 8 - Evolução anual do investimento publicitário na impressa escrita, por 
diferentes fontes de divulgação de resultados 

 
Fontes: Omnicom Media Group 2004-2016. INE - Inquérito aos Serviços Prestados às Empresas, versão 2.1 2008-2015. Anuário de Media & 
Publicidade 2004-2016, Marktest. Edição: OberCom.  
Nota 1: Os valores do sector da Imprensa resultam da soma da Imprensa diária e não-diária. 
Nota 2: Os valores publicados pela Marktest fazem referência a preços de tabela, ao passo que os valores indicados pelo INE e OMNICOM reflectem 
os preços reais 
Nota 3: Os valores de 2016 para o investimento publicitário, tendo como fonte o INE, foram descontinuados 

 
 
 
 
 
 
 

265 438 €
200 525 € 187 439 €

141 116 €
103 184 € 81 724 €

72 333 €
68 490 €

200 573 €
156 427 €

151 474 € 123 809 € 90 389 € 77 570 €
81 449 €

75 012 € 72 345 €

835 223 €

741 717 € 721 939 €
673 561 €

616 190 € 592 451 € 600 426 € 618 125 €
568 984 €

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

800 000 €

900 000 €

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INE OMNICOM Marktest



43 

7 - Consultas online e em papel através da análise às audiências 
em papel e na Internet 

 
Nas primeiras edições deste relatório verificámos que a queda do número de vendas em circulação não encontrava 

semelhança na evolução das audiências médias por publicação registadas pela Marktest. Estas audiências médias, ao 

manterem uma tendência de crescimento consubstanciada em mais leituras consultadas por exemplar vendido, faziam 

supor que os portugueses não estariam a ler menos jornais, mas estariam, isso sim, a lê-los de forma diferente, 

reutilizando e consultando gratuitamente o exemplar impresso.  

A partir de 2014, a evolução do número de consultas por exemplar, isto é, as audiências médias estimadas, passaram 

a registar uma queda assinalável, fazendo supor, pela primeira vez, que os portugueses estariam a ler menos jornais 

impressos do que no passado. Com efeito, em 2014, o volume global de audiências médias caiu 4% relativamente ao 

ano de 2013; caiu 13,6% em 2015, relativamente ao ano de 2014; e caiu 2,9% em 2016, relativamente ao ano de 

2015. Em três anos seguidos de análise (2014, 2015 e 2016), a tendência de diminuição das audiências passou a ser 

significativa e permanente. 

Em última análise, a partir do ano de 2014, os resultados globais para as publicações em estudo passaram a mostrar 

que a tendência de queda do volume de audiências médias começava a acompanhar, ainda que de forma menos 

acentuada, a tendência de queda do volume de exemplares vendidos em circulação paga. Esta constatação faz com 

que haja a necessidade de interpretarmos todo o fenómeno de acesso e consumo à notícia, de forma mais ampla, 

discorrendo sobre as alternativas que poderão estar a decorrer nas estratégias de acesso e consumo de material 

informativo.  

Desde logo, e tal como fizemos alusão no início do relatório, questões de mutabilidade tecnológica, potenciadoras de 

transferências de públicos em formatos de interação e participação, bem como condições de acesso em multiplataforma 

baseadas em celeridade, imediatismo e velocidade, potenciaram o acesso a notícias e material informativo a partir de 

formas alternativas, como o acesso em contínuo às notícias em sites online de grupos de imprensa. No entanto, nem 

todas as versões online dos principais grupos de imprensa funcionam em regime acesso gratuito contínuo, na lógica do 

New York Times, por exemplo, bloqueando o acesso a partir de determinado número de consultas. Estas lógicas de 
regulação e limitação, por assim dizer, do acesso em fluxo contínuo aos sites online de títulos de informação, poderá 

ter sido acompanhada, ou não, por mudanças significativas também no acesso a notícias via sítios online de grupos de 

imprensa. É a partir da análise aos dados para audiências na Internet que nos propomos analisar a evolução do número 

de consultas online.  

Para o verdadeiro impacto que a consulta do número de páginas online tem neste processo, começámos por, dentro 
da população identificada nos Censos, perceber, a partir dos dados da PORDATA ou INE, a proporção da população 

utilizadora de Internet, ao longo dos diferentes anos em análise.  

Depois, o que fizemos foi calcular o rácio do número total de páginas online consultadas nas diferentes publicações que 

definem uma parte do estudo,10 pelo total da população portuguesa que utiliza a Internet, obtendo um valor que, 

                                                
10 Publicações analisados neste ponto: Correio da Manhã, Jornal de Notícias, Diário de Notícias, Público, i, Expresso, Sol, Visão, Sábado, Diário Económico, Jornal 
de Negócios, Record, O Jogo 
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dividido por 12 meses, nos dá o número médio de páginas online consultadas por cada cidadão utilizador de Internet 

em Portugal, mensalmente. 

 

Tabela 16 - Número de consultas de páginas online de publicações, ao longo dos anos, 
por indivíduo 

  Proporção utilizadores de Internet em Portugal População censos Número de utilizadores de Internet em Portugal 

2008 0,419 10 356 117 4 339 213 

2009 0,465 10 356 117 4 815 594 

2010 0,511 10 356 117 5 291 976 

2011 0,553 10 562 178 5 840 884 

2012 0,603 10 562 178 6 368 993 

2013 0,621 10 562 178 6 559 113 

2014 0,673 10 562 178 7 108 346 

2015 0,686 10 562 178 7 245 654 

2016 0,704 10 562 178 7 435 773 
Fonte: Marktest para o número de páginas online consultadas. PORDATA para população em Portugal e utilizadores de Internet em Portugal. 
 

  Número total de páginas 
online consultadas 

a) Número médio de páginas online consultadas por 
utilizador de Internet em Portugal 

b) Número médio mensal de páginas online consultadas por 
utilizador de Internet em Portugal = a)/12 

2008 325 355 000 75 6,2 

2009 426 740 000 88,6 7,4 

2010 612 662 000 115,8 9,6 

2011 422 933 000 72,4 6 

2012 1 099 471 000 172,6 14,4 

2013 1 381 496 000 210,6 17,6 

2014 1 354 405 000 190,5 15,9 

2015 1 326 171 000 183,0 15,3 

2016 1 196 086 652 160,9 13,4 

Fonte: Marktest para o número de páginas online consultadas. PORDATA para população em Portugal e utilizadores de Internet em Portugal. 
 

Dos cálculos efectuados, que serão sempre uma projecção, ou uma aproximação à realidade, podemos aferir que o 

número médio mensal de páginas online consultadas dos principais grupos de comunicação em Portugal está a diminuir, 

tendo registado a queda mais acentuada desde o ano de 2011. Com efeito, o número médio mensal de páginas online 

consultadas afectas aos grupos de comunicação social, por utilizador de Internet em Portugal, diminui de 15,3 em 2015 
para 13,4 em 2016, tendo em conta os cálculos totais para a amostra de publicações consideradas na análise, e depois 

de atingir o máximo no ano de 2013. A este fenómeno de queda significativa do número médio mensal de páginas 

online consultadas por utilizador de Internet, acresce o facto de ser hoje mais difícil aos grupos económicos detentores 

de títulos de imprensa gerar por exemplo receita proveniente dos espaços publicitários associados aos sites online, uma 

vez que a dispersão e aumento progressivo dos usos de ferramentas bloqueadoras de peças publicitárias é hoje uma 

evidência.11 

                                                
Nota: Os cálculos têm por base a população portuguesa calculada nos diferentes Censos, população essa que está definida com uma grandeza de 10´356´117 até 
ao ano de 2010 e 10´562´178 a partir do ano de 2011, inclusive. 
 
11 Para informação adicional sobre a relação entre os usos de adblocking e publicidade, aconselha-se consulta do relatório produzido pelo OberCom “Estudo 
Adblocking e Publicidade: uma causalidade anunciada” 
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Interessa, para terminar, e a partir dos dados registados e discutidos para o cálculo das audiências médias de jornais 

em papel, fazer uma extrapolação para o cálculo estimado de jornais impressos lidos por indivíduo, em Portugal.  

 

Tabela 17 - Número médio mensal estimado de jornais impressos lidos, nos diferentes 
anos em análise (na forma de audiência estimada), por indivíduo 

  Audiências médias, em milhares População censos Número médio mensal de jornais lidos por pessoa, em Portugal  

2008 5 909 404 10 356 117 0,57 

2009 6 408 090 10 356 117 0,62 

2010 6 399 778 10 356 117 0,62 

2011 6 640 811 10 562 178 0,63 

2012 6 698 988 10 562 178 0,63 

2013 7 075 877 10 562 178 0,67 

2014 6 791 252 10 562 178 0,64 

2015 5 866 340 10 562 178 0,56 

2016 5 695 060 10 562 178 0,54 

Fonte: Marktest para o número de páginas online consultadas. PORDATA para população em Portugal e utilizadores de Internet em Portugal. 
 

A par dos valores registados para o número médio mensal de páginas online consultadas por utilizador de Internet, 

também o número médio mensal estimado de jornais lidos/consultados por pessoa, extrapolando para a população 

portuguesa, sofreu um decréscimo considerável a partir de 2014, registando agora o valor mais baixo de todos os anos 

em análise.  

Em resumo, ficámos a conhecer o momento que enforma o sector da imprensa, percebendo que o momento actual, 
em termos de resultados, é talvez o pior desde o início destes relatórios sectoriais anuais produzidos pelo OberCom. 

Por outras palavras, tornou-se evidente a tendência de queda de todos os indicadores considerados nas várias análises, 

para as últimas leituras registadas em 2015 e 2016, a saber: 1) diminuição da circulação impressa paga; 2) diminuição 

do volume de tiragens; 3) diminuição das audiências médias estimadas para imprensa em papel; 4) diminuição das 

taxas de eficiência para a generalidade das publicações e aumento do excesso resultante da divisão daquilo que é 

vendido e aquilo que é impresso; 5) diminuição substancial do investimento publicitário no sector da imprensa; 6) 

diminuição do número médio mensal de páginas online de grupos de imprensa, consultadas por utilizador de Internet; 

7) e diminuição do número médio mensal de jornais no formato impresso lidos/consultados por pessoa.  

A pergunta que se coloca, agora que os cálculos apontam para uma diminuição clara da leitura de jornais impressos 

por parte da população portuguesa, bem como das audiências online dos principais sites de grupos de comunicação 

social portugueses, é se esta tendência é geral, isto é, se os portugueses estão de facto a consultar menos notícias e a 

consumir menos informação, ou se este é apenas um momento de transição declarada de formas de acesso a notícias 

e a material informativo. Esta questão é tão mais pertinente quanto mais peso dermos à ideia de que há hoje cada vez 

mais portugueses a utilizar as redes sociais para acesso a material informativo nas suas page walls, de forma gratuita, 
imediata, em fluxo corrente e geradora de opções participativas.  

Com efeito, dados extraídos do último inquérito ERC (páginas 15 e 19) sobre As novas dinâmicas do consumo audiovisual 
em Portugal (2016), mostram que cerca de 80% dos utilizadores de Internet em Portugal já têm por hábito utilizar a 

Internet para aceder a sites de redes sociais, e que, destes utilizadores de Internet, 34,3% já têm por hábito aceder a 

http://www.erc.pt/documentos/Estudos/ConsumoAVemPT/ERC2016_AsNovasDinamicasConsumoAudioVisuais_web/assets/downloads/ERC2016_AsNovasDinamicasConsumoAudioVisuais.pdf
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conteúdos informativos através dos sites de redes sociais, dados que comprovam a importância crescente destas 

plataformas nas dietas de acesso e consumo de material informativo por parte dos portugueses.  

Já o estudo da Reuters “Digital News Report, 2017” sugere que, em Portugal, 62% dos utilizadores de Internet usam 

as redes sociais (sobretudo o Facebook). 

 

8 – Principais conclusões e tendências de evolução dos 
indicadores considerados na análise 

Para terminar, interessa fazer uma síntese dos principais resultados obtidos e relacioná-los entre si, como forma de 

mais facilmente podermos interpretar tendências e movimentos discutidos em diferentes pontos que deram corpo a 

este relatório.  

 

Tabela 18 – Resumo da evolução dos principais indicadores considerados na análise 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Circulação Impressa paga 817853 796150 780059 749698 663947 606471 557858 520459 457133 

Tiragens 1130342 1130204 1102135 1059527 974507 901174 834590 788834 697521 

Audiências 5909404 6408090 6399778 6640811 6698988 7075877 6791252 5866340 5695060 

Investimento publicitário na Imprensa (€, preços de tabela)  835 223 741 717 721 939 673 561 616 190 592 451 600 426 618 125 568 984 

Número total de páginas online consultadas 325 355 
000 

426 740 
000 

612 662 
000 

422 933 
000 

1 099 471 
000 

1 381 496 
000 

1 354 405 
000 

1 326 171 
000 

1 196 086 
652 

Número médio mensal de páginas online consultadas por utilizador 
de Internet em Portugal 6,2 7,4 9,6 6 14,4 17,6 15,9 15,3 13,4 

Número médio mensal de jornais lidos por pessoa, em Portugal 0,57 0,62 0,62 0,63 0,63 0,67 0,64 0,56 0,54 

 

Como podemos observar na Tabela 17, existe uma tendência de diminuição de todos os indicadores considerados na 

análise, sendo algumas destas diminuições mais substanciais do que outras. Importa também referir que alguns destes 

indicadores estão profundamente relacionados entre si, dependendo o seu cálculo dessa relação, o que acaba por 

redundar em semelhantes tendências. Em todo o caso, outros indicadores, como o investimento publicitário na Internet, 
são calculados de forma independente, ainda que o produto final desse investimento publicitário seja o espelho do 

comportamento e tendências da imprensa escrita no mercado dos Media, ao longo dos anos.  

Façamos agora o exercício de relacionar a evolução e tendências verificadas para os diferentes indicadores.  

 

 

 

 

 

 

http://www.digitalnewsreport.org/
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Figura 9 - Evolução anual da Circulação Impressa Paga e Investimento publicitário na 
Imprensa (em Euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016) e Marktest-Anuário de Media & Publicidade (2008-2016). Edição: OberCom. 
 

Em traços gerais, o investimento publicitário na imprensa tem diminuído ao longo do período em análise, acompanhando 

a tendência decrescente do volume de exemplares vendidos/pagos.  

 

Figura 10 - Evolução anual das Audiências na Imprensa e Circulação Impressa Paga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016) e Marktest-Anuário de Media & Publicidade (2008-2016). Edição: OberCom. 
 

Depois de uma primeira fase na análise em que, ao contrário da queda registada para o volume de exemplares vendidos, 

tínhamos um aumento das audiências para a imprensa (volume de consulta dos vários títulos de imprensa), a partir de 

2014 também as audiências estimadas para a imprensa começaram a decrescer, registando-se uma queda bastante 

acentuada entre os anos de 2014 e 2015.  
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Figura 11 - Evolução anual da Circulação Impressa Paga e evolução anual do 
investimento publicitário nos sectores da Imprensa, Televisão e Online 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016) e Marktest-Anuário de Media & Publicidade (2008-2016). Edição: OberCom. 
 

 

À medida que os valores de circulação impressa paga diminuem, arrastando consigo um desinvestimento publicitário 

no sector, o investimento publicitário em sectores concorrentes aumenta, em especial no sector da Televisão.  

 

Figura 12 - Evolução anual das Audiências na Imprensa e número médio mensal 
estimado de páginas online de grupos de comunicação social consultadas por 

utilizador de Internet em Portugal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Marktest-Anuário de Media & Publicidade (2008-2016). Edição: OberCom. 
 

Nos três últimos anos, o decréscimo do número médio mensal estimado de páginas online consultadas por utilizador de 

Internet em Portugal acompanhou o ritmo de descida do volume de audiências estimadas para a Imprensa escrita, 
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resultados que fazem alusão ao princípio de que os portugueses estarão a ler menos notícias no formato impresso e 

nas páginas online dos principais grupos de comunicação social portugueses.  

 

 

9 – Nota final: O ano 2024 
2024 é o ano em que, como referido nas primeiras páginas deste relatório, o valor de circulação impressa paga dos 

jornais em Portugal, assumindo que a tendência de queda registada entre 2011 e 2016 seja constante, seria igual a 

zero. Mesmo que este ano seja meramente indicativo do quão avançada é a tendência de queda de venda dos jornais, 
marcando uma espécie de horizonte demasiado próximo para o fim da imprensa escrita (7 anos de distância), a verdade 

é que este poderia ser o ano da derradeira confirmação do fim apocalíptico da imprensa escrita, tal como vem sendo 

anunciado desde os primeiros anos do início do milénio.  

O resultado das mutações tecnológicas e do impacto das audiências activas e participativas, do prosumerism e DIY, da 

pluriespecialização e do seu impacto nas lógicas de reorganização do trabalho, dos sufocantes imediatismo, celeridade 

e antecipação da notícia, do citizen journalism e redes socias, das lógicas de redefinição jurisdicional da notícia, do 
acesso à profissão e do monopólio do conhecimento em constantes ajustamentos resultantes das redefinições das 

fronteiras entre consumidor e produtor de notícias, muitas foram as transformações que nos trouxeram até aqui e que 

irão continuar muito provavelmente a ditar contextos menos favoráveis para o sector da imprensa escrita.  

Como vimos anteriormente, de 2011 até 2016, a queda da circulação impressa paga é de cerca de 39%, o que significa 

que, se esta queda fosse constante, em aproximadamente 13 anos a contar de 2011, ou seja, em 2024, o número de 
exemplares impressos vendidos pelas publicações em análise seria 0.  

E no caso das tiragens, que acompanham as quedas do volume de circulação impressa paga, no sentido em que se 

trata de um indicador de ajuste, o valor 0 de exemplares impressos seria atingido em 2026, no caso das taxas de 

variação de tiragens serem também constantes, registando o mesmo valor negativo de 34,2 obtido entre os anos de 

2011 e 2016.  

Figura 13 – Projecção Circulação Impressa Paga = 0 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2016). Edição: OberCom. 
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