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Introdução 
 

Este documento, produzido em Abril de 2020, visa compilar uma série de ideias-chave que o Observatório tem 
vindo a desenvolver ao longo dos anos, e que foram exploradas anteriormente em documentos como Mercado 
Publicitário em Portugal – Prospectivas gerais e cenários de futuro1 e Comunicação Social – Mercado Português: 
Tendências e modelos2, no contexto de análises abrangentes às características sistémicas do sector no nosso 

país. 
Se, por um lado, procuramos explorar no nosso trabalho o sector da publicidade tal como todos os outros 
sectores nevrálgicos do ecossistema mediático português, a verdade é que este se destaca dos restantes pelo 

facto de todos dele dependerem para a sua sobrevivência e pelo facto de as suas dinâmicas funcionais 
confluírem e confundirem com os mecanismos funcionais de outros sectores. 

A produção deste relatório foi motivada, sobretudo, pela crise pandémica que estamos a viver, pelas suas 
dramáticas consequências no ecossistema mediático português3, nomeadamente ao nível do seu financiamento. 
Têm surgido, entre os associados OberCom, outros investigadores e público em geral, dúvidas sobre o 

funcionamento do mercado publicitário, pelo que se exploram nas páginas seguintes as seguintes questões-
chave: 

 
- Dimensão do mercado publicitário português; 

- Análise de pormenor ao sector da Edição de Jornais e Revistas (CAE’s 58.130 e 58140); 
 - Peso dos grandes grupos de media em termos de receitas publicitárias; 
 - A dimensão das plataformas Google e Facebook no mercado português. 

 
Estes são, de forma destacada, alguns dos pontos de mais sensível discussão relativamente ao mercado 

publicitário, pelo que foram discutidos de forma não só quantitativa, mas, também, ao nível da sua 
problematização e de compreensão dos seus impactos.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
1 Link: Mercado Publicitário em Portugal – Prospectivas gerais e cenários de futuro. 
2 Link: Comunicação Social – Mercado Português: Tendências e modelos. 
3 Link: Impacto do Coronavirus e da crise pandémica no sistema mediático português e global. 

https://obercom.pt/mercado-publicitario-em-portugal-prospectivas-gerais-e-cenarios-de-futuro/
https://obercom.pt/comunicacao-social-mercado-portugues-tendencias-e-modelos/
https://obercom.pt/impacto-do-coronavirus-e-da-crise-pandemica-no-sistema-mediatico-portugues-e-global/
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Sumário Executivo 
 

O mercado publicitário é um objecto de complexa compreensão e medição, em virtude das muitas fontes 
disponíveis, das diferenças de medição entre todas e, no caso dos actores transnacionais, na opacidade da sua 

operação e dimensão. Nesse sentido, há a destacar as seguintes conclusões: 
 

- Dimensão de mercado. Observa-se uma grande diferença entre as duas fontes consultadas (Marktest e 
Omnicom). A primeira (Marktest), referindo-se a preços de tabela, é cerca de 20 vezes superior, em 2019, do 
que a segunda (Omnicom), podendo-se concluir que os preços de tabela não reflectem a dimensão e práticas 

do mercado publicitário português, onde os preços praticados são, na maioria das vezes, negociados e, 
portanto, situam-se sempre muito longe dos valores tabelados. Esta realidade coloca sérias dificuldades em 

tempos como os que estamos a viver, em que é fundamental ter um consenso quanto à dimensão do mercado 
para poder permitir políticas públicas de apoios ao sector, ao mesmo tempo que permita às marcas de 
comunicação social e anunciantes delinear novas estratégias de negócio. 

 
- Situação no sector da Edição de Jornais e Revistas apresenta uma grandeza concreta, mas não é 

suficientemente específica na composição das receitas publicitárias e na sua distribuição 
temporal. Não existe informação extensiva sobre a forma como se distribuem os serviços prestados 

relacionados com serviços publicitários por tipologia (publicidade directa, eventos, patrocínios, fontes não 
estritamente jornalísticas, etc.) e por período temporal (por mês e trimestre). Por outro lado, também não 
existe uma clarificação informativa que permita verificar a distribuição das receitas em formato impresso e 

digital. O facto de o valor apresentado nas CAE 58.130 e 58.140, relativo a publicidade em imprensa, ser 
superior ao apresentado pela Omnicom, indicia que uma grande parcela das receitas declaradas nas duas CAE 

será relativa ao investimento em digital, sendo preponderante, por razões elencadas acima, começar a produzir 
informação que concretize essa distinção, também para compreender a adaptação do sector da imprensa aos 

paradigmas digitais e medir a sua dependência de publicidade em formatos tradicionais, fortemente afectada 
pela crise que estamos a viver. 
 

- Opacidade do duopólio Google e Facebook. Os dados que nos permitem analisar a dimensão destas duas 
empresas (note-se que estamos a falar apenas destas duas, excluem-se outras plataformas de publicidade, 

como Amazon, etc.) são fragmentados e pressupõem a realização de estimativas independentes. Em todo o 
caso, qualquer dos valores estimados apresentados indicam que grande parte do mercado publicitário digital 
português é dominado por estas duas empresas. A sua componente fortemente tecnológica, a sua capacidade 

de criar bolhas de consumo que só elas podem medir, e o fortalecimento permanente dos monopólios da 
indexação (Google) e sociabilidade (Facebook), conferem-lhes um poder económico e político que afecta 

seriamente a estabilidade dos mercados nacionais, como o nosso. Por razões acima elencadas, esta opacidade 
coloca sérios entraves ao conhecimento sobre a dimensão do mercado, tornando difícil a definição de políticas 

públicas. Por outro lado, invoca também uma situação de forte injustiça. A dependência das marcas nacionais 
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face a estas duas plataformas significa que qualquer apoio monetário dado às marcas portuguesas irá, também, 
acabar por beneficiar as grandes plataformas Google e Facebook, de forma indirecta, pelo que apoios pensados 

para beneficiar a esfera nacional serão, igualmente, sobejamente monetizados nas plataformas internacionais. 
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A dimensão do mercado publicitário Português 
 

São utilizadas, nesta análise, duas fontes-chave para o dimensionamento do mercado publicitário em Portugal: 
Marktest e Omnicom. A primeira divulga o investimento para o nosso país, no ano de 2019, a preços de tabela, 

situando o investimento publicitário nos €11.804.184.000 (valores em euros). A segunda, Omnicom, divulga 
valores estimados com base em amostragem, sendo o valor apresentado para o mercado publicitário português 

de €598.019.000. Esta discrepância brutal (o valor Omnicom é quase 20 vezes inferior ao da Marktest) revela 
um dado que o OberCom tem vindo a divulgar ao longo dos anos: de que o mercado real é significativamente 
menor que o mercado sugerido pelos preços de tabela, sendo que os preços de tabela não são, portanto, uma 

medida fiável para a compreensão do mercado publicitário Português – embora tenham a capacidade de nos 
demonstrar sazonalidades na publicidade e grandezas anunciantes.  

As duas fontes divergem, também, na repartição do investimento por sector. No caso da Marktest, é atribuído 
à televisão um peso de 82% do mercado publicitário Português, proporção que é de 51% no caso da Omnicom. 
A Omnicom atribui também um peso maior ao setor do Out of Home (Outdoor) (12,3%), à rádio (7,4%) e ao 

digital (24,9%). Pela nossa experiência e conhecimento, não só os valores Omnicom são mais próximos em 
termos absolutos (baseados em preços praticados e não de tabela, como na Marktest) como são também mais 

realistas no que toca ao peso dos diferentes sectores, dimensões confirmadas também pelos dados INE (em 
2017, valeria 46,7%, Internet - 17,4%, outdoor / Out-of-home - 9,6%, imprensa – 6,2%, rádio – 5,4%, eventos 

– 1,0% e ainda uma categoria relativa a outros, que vale 13,7%4). 
A publicidade baseia-se nos níveis de consumo e estes valores das duas entidades aproximam-se dos padrões 
de consumo verificados por projetos como o Digital News Report, os quais apresentam um peso muito 

significativo tanto à televisão como ao digital, sendo de prever que essa concentração da atenção resulte em 
maior investimento publicitário nestes dois media. 

 
 

Valores absolutos 2019 (em €) Composição % 2019 

  Omnicom Marktest Omnicom Marktest 
TV 304 215 000 9 672 139 000 50,9% 81,9% 
Imprensa 25 419 000 480 411 000 4,3% 4,1% 
Rádio 44 139 000 282 993 000 7,4% 2,4% 
Out of home 73 288 000 418 846 000 12,3% 3,5% 
Cinema 2 254 000 33 435 000 0.4% 3,0% 
Digital 148 704 000 916 360 000 24,9% 7,8% 
TOTAL 598 019 000 11 804 184 000 100% 100% 

 

Tabela 1. Mercado Publicitário Português: valores absolutos e distribuição do investimento por 
sector (Omnicom e Marktest), 2019 
Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade 2020, Omnicom - Estimativas de mercado publicitário 2019. Edição: OberCom. Valores em 
€. 
 

 
4 Dados disponíveis no Anuário da Comunicação OberCom 2018. 
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No que respeita à repartição do investimento por período, a Omnicom é omissa quanto à distribuição do 
investimento por mês ou trimestre. A única fonte que nos fornece uma pista é a Marktest, sendo a repartição 

a que se segue: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 1. Distribuição do investimento publicitário global por mês e trimestre, 2019 
Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade 2020. Edição: OberCom. 
 
O gráfico apresentado acima aponta para um facto relativamente conhecido sobre o mercado publicitário 

português e global, de que os últimos meses e trimestres do ano tendem a ter um peso maior, em proporção, 
do que os restantes, por coincidirem com alturas de maior consumo. Como dito acima, os dados apresentados 
pela Omnicom não nos permitem deduzir esta conclusão, pelo que devemos aplicar a distribuição temporal da 

Marktest aos dados Omnicom, dando origem aos dados a seguir apresentados, por Mês e Trimestre. 
 

  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho   
Composição % Mês 7,2% 7,4% 8,0% 7,8% 8,4% 8,5%   
Omnicom (Preço real) 42 937 000 43 954 000 47 841 000 46 705 000 50 114 000 50 712 000  
Marktest (Preço tabela) 847 816 000 867 709 000 944 513 000 922 461 000 989 281 000 1 000 861 000  
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL 

Composição % Mês 9,0% 8,0% 8,4% 9,1% 9,1% 9,2% 100,00% 

Omnicom (Preço real) 54 001 000 48 080 000 50 293 000 54 180 000 54 360 000 54 838 000 598 015 000 

Marktest (Preço tabela) 1 065 582 000 949 030 000 992 977 000 1 069 192 000 1 072 450 000 1 082 315 000 11 804 187 000 

 

Tabela 2. Distribuição do investimento publicitário por Mês (Omnicom e Marktest), 2019 
Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade 2020, Omnicom - Estimativas de mercado publicitário 2019. Edição: OberCom. Valores em 
€. Estimativa do peso de cada mês tem por base os valores do Anuário de Media e Publicidade da Marktest, tendo os valores Omn icom 
sido calculados em função dessa distribuição. 
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1T 2T 3T 4T TOTAL 

Composição % trimestre 22,5% 24,7% 25,5% 27,3% 100,00% 

Omnicom (Preço real) 134 734 000 147 531 000 152 375 000 163 379 000 598 015 000 

Marktest (Preço tabela) 2 660 038 000 2 912 601 000 3 007 588 000 3 223 957 000 11 804 187 000 
 
 

Tabela 3. Distribuição do investimento publicitário por Trimestre (Omnicom e Marktest), 2019 
Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade 2020, Omnicom - Estimativas de mercado publicitário 2019. Edição: OberCom. Valores em 
€. Estimativa do peso de cada trimestre tem por base os valores do Anuário de Media e Publicidade da Marktest, tendo os valores Omnicom 
sido calculados em função dessa distribuição. 
 

Relativamente ao peso dos diferentes sectores, também por mês e trimestre, foi aplicada uma lógica 
semelhantes à observada acima, ou seja, de cálculo da distribuição dos valores reais Omnicom em função das 
dimensões distributivas da Marktest. É importante sublinhar que a Marktest fornece valores para a distribuição 

do investimento GLOBAL por mês e trimestre, bem como para o Investimento percentual por SECTOR 
 

Composição % 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Composição % Mês 7,2% 7,4% 8,0% 7,8% 8,4% 8,5% 9,0% 8,0% 8,4% 9,1% 9,1% 9,2% 100% 

 

Valores Absolutos Omnicom 
 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
setor 

Televisão 21 843 22 360 24 337 23 759 25 493 25 797 27 471 24 459 25 584 27 562 27 653 27 897 304 215 

Imprensa 1 825 1 868 2 034 1 985 2 130 2 156 2 295 2 044 2 138 2 303 2 311 2 331 25 419 

Outdoor 3 169 3 244 3 531 3 447 3 699 3 743 3 986 3 549 3 712 3 999 4 012 4 048 44 139 

Rádio 5 262 5 387 5 863 5 724 6 142 6 215 6 618 5 892 6 164 6 640 6 662 6 721 73 288 

Cinema 162 166 180 176 189 191 204 181 190 204 205 207 2 254 

Internet 10 677 10 930 11 896 11 614 12 461 12 610 13 428 11 956 12 506 13 473 13 517 13 636 148 704 

Total 42 938 43 954 47 842 46 705 50 114 50 712 54 001 48 081 50 293 54 181 54 360 54 838 598 019 

Valores Absolutos Marktest 
 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
setor 

Televisão 711 629 708 790 763 852 742 390 788 708 816 721 883 557 803 351 812 502 874 612 877 071 888 956 9 672 139 

Imprensa 34 259 33 711 41 333 40 808 44 893 41 187 39 386 37 550 40 130 42 465 41 899 42 790 480 411 

Outdoor 30 211 28 912 34 355 33 831 35 328 36 250 39 616 34 566 34 552 37 203 35 624 38 398 418 846 

Rádio 19 585 17 359 22 987 22 736 28 324 24 173 24 856 16 562 23 289 29 112 27 295 26 715 282 993 

Cinema 1 702 2 739 3 106 3 144 2 695 2 181 2 893 3 272 1 919 2 581 2 216 4 987 33 435 

Internet 50 430 76 198 78 880 79 551 89 333 80 348 75 274 53 729 80 584 83 220 88 344 80 469 916 360 

Total 847 816 867 709 944 513 922 460 989 281 1 000 860 1 065 582 949 030 992 976 1 069 193 1 072 449 1 082 315 11 804187 

 

Tabela 4. Distribuição do investimento publicitário por sector e por Mês (Omnicom e Marktest), 
2019 
Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade 2020, Omnicom - Estimativas de mercado publicitário 2019. Edição: OberCom. Valores em 
000 para facilitar visualização da tabela. Estimativa do peso de cada mês tem por base os valores do Anuário de Media e Publicidade da 
Marktest, tendo os valores Omnicom sido calculados em função dessa distribuição. 
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Composição %  
1T 2T 3T 4T Total 

Composição % 22,5% 24,7% 25,5% 27,3% 100,00% 

Valores Absolutos Omnicom 
 1T 2T 3T 4T Total setor 

TV 68 540 75 050 77 514 83 112 304 215 

Imprensa 5 727 6 271 6 477 6 944 25 419 

Radio 9 945 10 889 11 247 12 059 44 139 

Outdoor 16 512 18 080 18 674 20 022 73 288 

Cinema 508 556 574 616 2 254 

Digital 33 503 36 685 37 890 40 626 148 704 

Total 134 734 147 531 152 375 163 379 598 019 

Valores Absolutos Marktest 
 1T 2T 3T 4T Total setor 

Televisão 2 184 271 2 347 819 2 499 410 2 640 639 9 672 139 
Imprensa 109 303 126 888 117 066 127 154 480 411 
Outdoor 93 478 105 409 108 734 111 225 418 846 
Rádio 59 931 75 233 64 707 83 122 282 993 
Cinema 7 547 8 020 8 084 9 784 33 435 
Internet 205 508 249 232 209 587 252 033 916 360 
Total Mês 2 660 038 2 912 601 3 007 588 3 223 957 11 804 187 

 

Tabela 5. Distribuição do investimento publicitário por sector e por Trimestre (Omnicom e 
Marktest), 2019 
Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade 2020, Omnicom - Estimativas de mercado publicitário 2019. Edição: OberCom. Valores em 
000 para facilitar visualização da tabela. Estimativa do peso de cada trimestre tem por base os valores do Anuário de Media e Publicidade 
da Marktest, tendo os valores Omnicom sido calculados em função dessa distribuição. 
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Publicidade no sector da Edição de Jornais e Revistas 
 

Os dados em análise neste capítulo dizem respeito ao ano de 2018 e são referentes à prestação de serviços 
relativos a actividades publicitárias dos diferentes actores. O universo são todas as empresas que têm como 

atividade principal, ou única, os CAE de editor de jornais e editor de revistas. 
Da análise feita, resulta o peso da actividade publicitária dos jornais e revistas de alcance nacional e regional, 

não tendo sido efectuados cálculos para a sua distribuição mensal e trimestral ponderada por dados Marktest, 
na medida em que, de acordo com a fonte dos dados, a Associação Portuguesa de Imprensa, não existem 
rácios concretos temporais pois o comportamento da imprensa é historicamente aleatório e diferenciado por 

tipo de publicação. É também importante considerar que os valores apresentados dizem respeito a prestação 
de serviços associada a publicidade de forma genérica, sendo de considerar que esta categorização é ampla e 

inclui todo o tipo de serviços, desde publicidade directa até patrocínios, não sendo possível filtrar os valores 
apresentados pelo tipo de actividade publicitária a que se referem. 
 

2018 % 

Revistas (CAE 58140) 61 794 799  45,4% 

Jornais (CAE 58130) 74 308 480  54,6% 

Jornais nacionais 51 691 112 69,6% 
Jornais regionais 22 617 368 30,4% 

TOTAL 136 103 280  100% 
 

Tabela 6. Prestação de serviços anexos a publicidade em empresas CAE 58140 (Edição de 
Revistas) e CAE 58130 (Edição de Jornais), 2018 
Fonte: API. Edição: OberCom. Valores em €. 
 

A análise das duas CAE revela que as revistas tiveram, em 2018, valores de prestação de serviços associados 
a publicidade, na ordem dos €61.794.799, e os Jornais, regionais ou nacionais, na ordem dos €74.308.480 
(45,4% e 54,6% do valor total observado nas duas CAE). Neste último item, observa-se que os jornais de 

âmbito nacional têm um peso de €51.691.112 e os de âmbito local ou regional de €22.617.368, ou seja, os 
jornais nacionais valem 69,6% do valor registado na CAE 58130, ao passo que os regionais valem 30,4%. 

É importante sublinhar que estes dados são referentes ao ano de 2018, e não de 2019, não tendo à data o 
Observatório acesso aos dados referentes ao ano de 2019. Os dados obtidos também não especificam valores 
de forma específica para publicações de alcance nacional e regional, tendo o OberCom procedido à avaliação 

caso a caso de cada empresa para compreender qual a sua escala de operação. (Ver tabelas fonte abaixo). 5 
Comparando os valores que têm como fonte o trabalho de recolha realizado pela API, com os valores Omnicom, 

analisados no capítulo anterior, verifica-se uma discrepância significativa face ao valor para o sector da 

 
5 Uma outra nota de importante menção é de que a informação relativa à CAE 5813 – Edição de jornais, exclui, por exemplo, o Grupo 
Cofina – entidade com um valor de negócios substancial. Como informado pela API, o Grupo Cofina está registado na CAE de Operador de 
televisão e, portanto, tem toda a sua prestação de serviços nessa actividade e não nas CAE em análise. 
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imprensa, expresso pela Omnicom (€25.419.000) e pela API para as duas CAE (€136.103.280). No entanto, 
importa salientar que, nos dados baseados na mensuração da Omnicom, o total de imprensa em papel somado 

ao total do digital ascende a €174.123.000, um valor mais próximo do valor fornecido pela API. Nesta equação 
é de sublinhar o facto de o sector digital, como analisado pela Omnicom, incluir todo o tipo de empresas, 

independentemente do seu sector de tipologia, desde que obtendo receitas no digital (contendo, portanto, 
marcas de rádios, televisões e outras formas de publicitação).  

Todos estes aspectos tornam esta análise muito complexa, tornando o mercado publicitário de difícil 
quantificação, seja em termos absolutos, seja nos termos da sua composição por sectores operativos.  
Tal discrepância, deve-se não a erros na amostragem por parte das entidades, mas sim pelo facto de os dados 

relativos às CAE dizerem respeito não só a investimento registado no sector da imprensa papel, mas também 
no da imprensa digital. Algumas notas quanto a esta questão afiguram-se necessárias, nomeadamente: 

 
- Não é possível afirmar qual o valor de prestação de serviços dos jornais e revistas que se encaixa no sector 
da imprensa e no digital. Coloca-se, no entanto, a hipótese de que as publicações que declaram maiores valores 

tenham um alcance de consumo maior, e maior percentagem de prestação de serviços no digital. 
 

- Na linha do que é afirmado acima, colocamos a hipótese de que as publicações de alcance nacional na CAE 
58130 (a saber, jornais nacionais, sublinhados a verde na respectiva tabela, abaixo) tenham uma proporção 

muito significativa de receitas no digital e, portanto, menor dependência de receitas publicitárias nos formatos 
impressos, em contraponto com as publicações locais. 
 

- Há também uma outra possibilidade: que as receitas declaradas no âmbito das CAE provenham de outras 
fontes que não estritamente jornalísticas, um factor adicional que torna esta análise mais complexa e que deve 

ser tido em conta, razão que, entre outras, motiva o ponto expresso abaixo. 
 

- Uma última nota, que vem no sentido da investigação anteriormente desenvolvida pelo Observatório da 
Comunicação. É fundamental, no pós-crise Covid19, encontrar formas de compreender a grandeza do digital e 
do impresso no sector da imprensa nacional. Se, neste contexto de crise pandémica ,não será este o momento 

apropriado para pedir ao sector tais mudanças em termos de clarificação de receitas, num período de maior 
normalidade é importante que estes dados, futuramente, passem a ter uma maior acessibilidade. Só assim os 

produtores de políticas públicas, os reguladores, as marcas, analistas e investigadores, poderão efectivamente 
compreender as dinâmicas de mudança no mercado publicitário nacional e promover estratégias e políticas que 

incentivem à digitalização dos modelos de negócio. O desconhecimento do peso do digital no mercado da 
imprensa no nosso país conduzirá invariavelmente a esforços, monetários ou outros, insuficientes na motivação 
da mudança para paradigmas de rentabilidade. 
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Os grandes grupos portugueses de media 
 

Neste capítulo damos conta das receitas publicitárias dos grandes grupos portugueses de media, a saber, 
Cofina, Impresa e Media Capital. A execução deste exercício é particularmente difícil porque estamos 

dependentes dos dados e valores divulgados publicamente pelas empresas em sede de relatório de contas e 
só nos foi possível aceder a informação, para o ano de 2019, relativamente a estas três empresas.6 Em 2018, 

ano anterior ao analisado neste capítulo, o total de receitas publicitárias de todas as empresas 
que integram a Plataforma de Meios Privados (PMP), a saber, Cofina, Impresa, Media Capital, 
Renascença Multimédia, Público e Globalmedia,  foi de €303.168.000.7 

 

  2019 

Cofina 27 563 000 

Impresa 118 525 510 

Media Capital 112 303 000 

Total 258 391 510 

 

Tabela 7. Receitas publicitárias Grupos Cofina, Impresa e Media Capital, 2019 (valores em €) 
Fonte: ver nota de rodapé 5. Edição: OberCom. 
 
Não sendo possível comparar diretamente os valores de 2018 e 2019, por razões metodológicas, 
é possível estimar que o peso, em termos de receitas publicitárias, desses três grupos (Cofina, 

Impresa e Media Capital), no conjunto de entidades associadas à Plataforma Meios Privados, será 
de cerca de 85%, ou seja, os restantes 15% das receitas pertencerão aos grupos Renascença 

Multimédia e Globalmedia e  jornal Público. 
Em 2019, Cofina, Impresa e Media Capital totalizaram €258.391.510 em receitas publicitárias. Impresa e Media 
Capital representam, respectivamente, 45,9% e 43,5% deste valor, valendo as receitas do Grupo Cofina 10,7% 

desse total. É de relembrar que os valores para o mercado publicitário português fornecidos pela Omnicom em 
2019 ascendem a cerca de €600.000.000, pelo que estas três empresas valem próximo de metade desse valor 

estimado.  

 
6 Fontes: Grupo Cofina – Relatórios “Resultados 1T2019”, “Resultados 1S 2019”, “Resultados 3T 2019” e “Resultados anuais de 2019” 
disponíveis na Página de resultados financeiros do Grupo Cofina. Grupo Impresa – Relatórios “Impresa informa sobre Resultados 
Consolidados do 1º trimestre de 2019”, “Resultados Impresa do 1º Semestre de 2019”, “Impresa informa sobre resultados do 3º T rimestre 
de 2019” disponíveis na Página de Relatórios e contas do Grupo Impresa. Adicionalmente, foi consultado o relatório “Resultados 2019”, 
disponível através de um recurso da CMVM. Grupo Media Capital – Relatórios “ Resultados do 1º Trimestre de 2019”, Resultados do 1º 
Semestre de 2019” , “Resultados Janeiro a Setembro de 2019” e “Resultados anuais de 2019 disponíveis na Página de resultados financeiros 
do Grupo Media Capital. 
7 Fonte: PMP. 

http://www.cofina.pt/investors/reports/2019.aspx?sc_lang=pt-PT
https://www.impresa.pt/pt/investor-relations/relatorios-e-contas
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.impresa.pt/data/content/binaries/fad/d37/ca0e7e00-1fdb-4f80-8a3a-97629d75b415/Press-Release-Resultados-2019_CMVM.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.impresa.pt/data/content/binaries/fad/d37/ca0e7e00-1fdb-4f80-8a3a-97629d75b415/Press-Release-Resultados-2019_CMVM.pdf
https://www.mediacapital.pt/p/486/resultados-financeiros/
https://www.mediacapital.pt/p/486/resultados-financeiros/
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Os relatórios de contas revelam também a repartição das receitas por trimestre. No caso do Grupo Cofina, o 
4T (Outubro a Dezembro) é o período em que se obtêm receitas publicitárias mais volumosas (€7.852.000) em 

contraponto com o 1T (Janeiro a Março) que é ligeiramente mais fraco nestes termos de análise (€5.735.000). 
Os Grupos Impresa e Media Capital apresentam situações opostas. O 1T é claramente mais rentável para o 

Grupo Impresa em 2019 (€40.769.708), e as receitas diminuem ao longo do ano para apresentarem uma leve 
subida no 4T face ao 3T (valores de €25.629.193 e €23.671.977, respectivamente). 

No caso da Media Capital, observa-se que, em 2019, o 2T (Abril a Junho) e o 4T foram claramente mais fortes 
que o 1T e o 3T, praticamente na mesma medida (€33.737.000 e €33.594.000). 
 
 

2019 

  1T 2T 3T 4T Total 

Cofina 5 735 000 7 110 000 6 866 000 7 852 000 27 563 000 

Impresa 40 769 708 28 454 632 23 671 977 25 629 193 118 525 510 

Media Capital 25 250 000 33 737 000 19 723 000 33 594 000 112 303 000 

Total 258 391 510 

 

Tabela 8. Receitas publicitárias Grupos Cofina, Impresa e Media Capital por Trimestre, 2019 
(Valores em €) 
Fonte: ver nota de rodapé 5. Edição: OberCom. 
 

A diferente repartição das receitas ao longo do ano, entre empresas a operar no mesmo mercado, é, em si, 
sintomática das diferentes estratégias adoptadas pelas mesmas. Significam, também, diferentes graus de 
vulnerabilidade em termos de resistência a crises como a que estamos a viver.  
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Google e Facebook: o peso das grandes plataformas no mercado 
publicitário português 

 
Uma outra variável relevante para esta análise diz respeito ao peso dos gigantes Google e Facebook e ao seu 

contributo para a distribuição da real dimensão actual do mercado publicitário português. 
A forte dependência das empresas e anunciantes em actuação no mercado português face a estes veículos de 
distribuição de conteúdos implica não só a reestruturação da gestão de audiências, como também alterações 

drásticas ao nível da estrutura de lucros e rendimentos da comunicação social. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Figura 2. Composição de receitas Google (em Mil Milhões de Dólares), 2003 a 2019 
Fonte: Statista. Edição: Obercom. 

 
Google e Facebook não revelam o valor das receitas publicitárias por país, mas fontes no sector dos media 

apontam para que as duas empresas americanas detenham entre 60% a 75% das receitas publicitárias em 
Portugal, com tendência para aumentar.8 Para além da disparidade de critérios concorrenciais entre os grupos 
de media nacionais e as duas multinacionais, existe também a questão das obrigações fiscais a que as empresas 

portugueses estão obrigadas no nosso país, face a grandes actores sem residência fiscal em Portugal. Uma 
outra fonte estima que, em 2018, 84% dos gastos em publicidade digital no mundo inteiro tenham sido feitos 

em ecossistemas Google ou Facebook (estando excluída desta análise a China).9 
 

 

 
8 Jornal de Negócios, 23/03/2017, Google e Facebook dominam publicidade online. 
9 ZenithOptimedia, Magna Global e Group M, 23/03/2018, Investimento em publicidade, previsões para 2018: DOOH, Google e Facebook 
impulsionam o crescimento. 

https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/tecnologias/detalhe/google-e-facebook-dominam-publicidade-online
https://www.jcdecaux.pt/blog/investimento-em-publicidade-previsoes-para-2018-dooh-google-e-facebook-impulsionam-o-crescimento
https://www.jcdecaux.pt/blog/investimento-em-publicidade-previsoes-para-2018-dooh-google-e-facebook-impulsionam-o-crescimento
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Figura 3. Composição de receitas Facebook (em Mil Milhões de Dólares), 2009 a 2019 
Fonte: Statista. Edição: Obercom. 
 
As questões da competitividade e do livre mercado não estão, portanto, fora do contexto desta análise nas suas 
mais diversas vertentes, financeiras ou das próprias práticas de produção e distribuição de conteúdos. Neste 

plano de análise, colocam-se portanto duas questões que não podem ser analisadas de forma isolada, na 
medida em que se constituem como um ciclo vicioso: por um lado, a quebra de receitas no sector dos media 

nacionais força a procura de novos públicos e de novas formas de lhes fazer chegar conteúdos, solução que é 
oferecida de forma optimizada por soluções como a publicidade digital em redes sociais e motores de busca. 
Esta dependência resolve o problema, mas de forma precária, no imediato, na medida em que o investimento 

em publicidade digital vai canalizar receitas para fora do país, criando propensão para publicar anúncios nessas 
plataformas e, portanto, para fora do ecossistema publicitário (e fiscal) português, agravando ainda mais as 

condições que estiveram na base da solução digital. 
Para além dos dados analisados neste capítulo, é importante salientar um outro dado que nos ajuda a analisar 

o peso do mercado publicitário português. Com efeito, a observação da informação disponível indica a existência 
de duas dinâmicas de movimentação de investimento. 
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Figura 4. Síntese de dinâmicas do mercado publicitário Português 
Fonte e Edição: OberCom. 

 
Estas duas vagas de movimentação de investimento podem ser discutidas e pensadas de forma independente, 
no entanto, os dados coligidos indicam que estarão fortemente relacionadas: em Portugal, entre 2002 e 2019, 

entre 15% e 20%, ou entre 1/6 e 1/5 do investimento publicitário, terá passado directamente para os grandes 
actores transnacionais do ecossistema digital, em virtude das perdas de investimento na imprensa escrita. 

Nesse período, os ganhos modestos no sector da televisão (de acordo com a Omnicom), sustentam esse 
argumento, na medida em que reflectem preços praticados entre empresas a operar no meio, em condições 

reais.  
 

Publicidade digital e o duopólio Google e Facebook em Portugal 
 

O carácter estratégico do sector digital no mercado da publicidade tem vindo a acentuar-se nos últimos anos. 
A migração das audiências tradicionais para os ecossistemas digitais, bem como as mais-valias tecnológicas 

que permitem uma medição mais precisa das dinâmicas de consumo de conteúdos, fazem da arena digital o 
principal foco de competição e concorrência no mercado dos media contemporâneos. Simultaneamente, a 
publicidade tradicional tenderá a ter cada vez mais um papel secundário, pelas razões acima enunciadas. 

A indisponibilidade de dados concretos por parte do Google e Facebook tornam a tarefa de medir o mercado 
publicitário digital muito complexo. Sabe-se, por um lado, que estas duas companhias, por si só, detêm mais 

de metade do mercado digital global. Por outro, é muito difícil obter números concretos, pelo que tal só é 
possível através do cruzamento de fontes que, não só fornecem dados diferentes, como, muitas vezes, dizem 
respeito a definições geográficas díspares. 
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84.0%

16.0%

Google e Facebook global Outros

56.8%
43.2%

Google e Facebook E.U.A Outros

70.0%

30.0%

Google e Facebook Portugal Outros

As três referências que exploramos neste capítulo, a Magna Global, a eMarketer e a publicação Dinheiro Vivo, 
correspondem a esta descrição. A Magna Global fornece dados para o mundo inteiro, excluindo China, 

estimando que Google e Facebook detenham, em 2018, cerca de 84% das receitas publicitárias globais. A 
publicação Dinheiro Vivo confirma esse dado e vai mais além, sendo que no decorrer da sua investigação aponta 

para que o duopólio americano detenha cerca de 70% das receitas publicitárias digitais em Portugal. A 
eMarketer, por outro lado, anuncia estimativas mais baixas, na ordem dos 56,8%, apenas para os E.U.A. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Receitas publicitárias globais (fonte: Magna Global) e para os E.U.A (eMarketer) (%), 
201810 
Fonte: Magna Global e eMarketer. Edição: OberCom. Nota: as estimativas Magna Global para 2018 dizem respeito ao mundo inteiro, 
excluindo China. As estimativas eMarketer para o mesmo ano dizem respeito apenas aos E.U.A. 
 

 

 
10 Fontes: Magna Global (Mundo inteiro excluindo China), eMarketer (E.U.A) e Dinheiro Vivo (Portugal). 

https://www.jcdecaux.pt/blog/investimento-em-publicidade-previsoes-para-2018-dooh-google-e-facebook-impulsionam-o-crescimento
https://www.emarketer.com/content/google-and-facebook-s-digital-dominance-fading-as-rivals-share-grows
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/google-facebook-publicidade/
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Apesar de os dados eMarketer serem circunscritos a um só país, as estimativas da agência são muito 
interessantes, na medida em que esta tem um conhecimento aprofundado do mercado americano e a 

investigação do mesmo acompanha o seguimento de uma tendência muito interessante: o share da Google e 
do Facebook dentro do mercado da publicidade tem vindo e tenderá a diminuir ainda mais, não pelo 

ressurgimento das plataformas tradicionais, mas pela rápida ascensão de novos players com aspirações 
monopolistas, como por exemplo Amazon, Snapchat11, e outros. O duopólio Google e Facebook tenderá a ser 

cada vez mais frágil, tendo essa perda já se verificado na transição entre 2017 e 2018, com uma quebra de 1,7 
pontos percentuais, isto é, dos 58,5% para os já referidos 56,8% em 2018.  
Em 2019, a Amazon deverá aumentar as suas receitas publicitárias em 63,5%, ultrapassando a barreira dos 2 

mil milhões de dólares, e garantindo uma quota do mercado publicitário digital a rondar os 2,7%. A plataforma 
Snapchat deverá atingir um share mais modesto, na ordem de 1,0% do mercado digital norte americano, mas 

essa meta, a ser atingida em 2019, significará um aumento de 81,7% das receitas face a 2018, um valor que 
ultrapassa mil milhões de dólares. 
A estimativa do Dinheiro Vivo, feita com base em investigação jornalística e entrevista com actores-chave da 

Google e Facebook, indicam que no nosso país o duopólio Google-Facebook deterá cerca de 70% das receitas 
publicitárias. 

 

O valor de mercado de Google e Facebook em Portugal 
 

Procurando chegar a números concretos, que nos permitam estimar o share das duas empresas americanas no 
nosso mercado, recorremos aos dados fornecidos pela Omnicom para o mercado português. Esses dados 
incluem apenas o investimento feito em empresas portuguesas, deixando de fora o valor de investimento que 

sai do nosso país para pagamentos ao Google e Facebook por publicidade realizada através dessas plataformas.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
11 eMarketer: Data suggests surprising shift – Duopoly not-all powerfull  
 

https://www.emarketer.com/content/google-and-facebook-s-digital-dominance-fading-as-rivals-share-grows
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Figura 6. Omnicom - Investimento publicitário digital em Portugal (Milhares de €), 2002 a 2019 
Fonte: Omnicom. Edição: OberCom. 
 
A Omnicom estima que o investimento publicitário digital em Portugal tenha aumentado mais de 30 vezes entre 

2002 e 2019, dos 4 800 para os 148 704 milhares de €. Este aumento segue as tendências observadas nos 
mercados internacionais, que reflectem a mudança de paradigma e a ascensão do digital enquanto arena 

privilegiada para o mercado publicitário.12  
No cálculo para estas estimativas, feitas com base numa regra de proporcionalidade directa, foi utilizado o valor 

do investimento publicitário em Portugal para 2019 (148 704), como base, sendo estimado o valor absoluto de 
Google e Facebook com base nas três estimativas percentuais fornecidas por eMarketer, Dinheiro Vivo e Magna 
Global, e assumindo que o mercado português segue as mesmas tendências que o mercado global. 

A inclusão do valor e estimativa eMarketer nesta análise foi incluída por oferecer uma proporção mais 
conservadora, apesar de esta dizer na sua origem respeito ao mercado norte americano que é, como já foi dito, 

mais competitivo que o português e, portanto, o duopólio Google / Facebook tem menor peso. Por essa razão, 
acreditamos que as estimativas do Dinheiro Vivo e da Magna Global serão mais aproximadas à realidade 
nacional.  

Em todo o caso, estas três fontes atribuem dimensões muito diferentes ao mercado publicitário português em 
termos da sua dimensão. No caso da Magna Global, assumindo que a estimativa de que Google e Facebook 

detêm 84,0% do mercado publicitário digital português, essas duas empresas deverão representar no seu 
conjunto mais de 780 696 milhares de €, tendo o mercado digital no seu total uma dimensão superior a 929 

400 milhares de €. Portanto, seria superior ao conjunto do total do mercado português digital e não digital (de 
acordo com valores Omnicom, semelhantes aos coligidos pelo INE). No caso da estimativa feita com base no 
valor avançado pelo Dinheiro Vivo (70% para Google e Facebook), o valor global do mercado rondará os 495 

680 milhares de €, com Google e Facebook a arrecadarem, em 2019, cerca de 346 976 milhares de € de receitas 
publicitárias digitais no nosso país. 

 
12 Nota: estes dados, relativos a 2018, só foram disponibilizados na fase final da produção deste documento, pelo que só puderam ser 
incluídos neste capítulo e não no capítulo anterior que analisa em pormenor a evolução estimada pela Omnicom 
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Figura 7. Estimativas OberCom para a dimensão do mercado publicitário digital português e peso 
do duopólio Google e Facebook (milhares de €), em 2019 
Fonte: Omnicom (dados base). eMarketer, Dinheiro Vivo e Magna (peso percentual de Google e Facebook no mercado publicitário digital 
em Portugal). Edição e estimativas: OberCom. 
 
A estimativa feita com base na proporção calculada pela eMarketer, que, voltamos a lembrar, baseia-se 

exclusivamente no mercado americano, atribui ao mercado digital português um valor total de 344 222 milhares 
de €, sendo que os 56,8% do Google e Facebook correspondem a 195 518 milhares de €. 

56,8% 

70,0% 

84,0% 

Estimativa conservadora Estimativa provável Estimativa sobreavaliada 



 

 22 

346976

79804

Em todo o caso, esta situação de mercado coloca uma série de questões válidas do ponto de vista económico, 
financeiro, fiscal e regulatório. Com efeito, e seja com base em qualquer dos três cenários, a maioria do 

investimento publicitário digital em Portugal sai das fronteiras para duas empresas internacionais, levantando-
se questões tributárias extremamente pertinentes. Por outro lado, o duopólio estabelecido (que se tenderá a 

tornar num oligopólio no curto prazo, de acordo com a eMarketer) deixa uma margem de manobra muito 
reduzida para os actores nacionais intervirem de forma eficaz, garantindo a sua sobrevivência futura.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

Figura 8. IVA (23%) sobre os valores estimados OberCom com base em informação Dinheiro 
Vivo para a dimensão de Google e Facebook no mercado publicitário português (Milhares de €), 
2019 
Fonte: Omnicom (dados base). Dinheiro Vivo (peso percentual de Google e Facebook no mercado publicitário digital em Portugal). Edição 
e estimativas: OberCom. Nota: IVA a 23%. 
 
Saliente-se que esta análise, focada na estimativa do Google e Facebook no mercado publicitário em Portugal, 

exclui por consequência o peso de outras plataformas, tais como a Amazon ou o Snapchat, que acreditamos 
serem diminutas faze ao tamanho das duas empresas duopolistas em análise. 
O valor de mercado digital será neste relatório assumida como de cerca de 495 680 Milhares de €, sendo as 

receitas de media nacionais de 148 Milhões e as do Google e Facebook de cerca de 346 Milhões. 
Procurando estimar, em termos fiscais, as implicações destes valores de receitas, caso o Google e Facebook 

fossem taxados em território nacional, chegamos à conclusão estimada de que Google e Facebook 
contribuiriam, caso houvesse lugar à tributação nacional em sede de IVA da totalidade deste valor, com quase 

80 Milhões de € / ano, tendo por base a estimativa do Dinheiro Vivo de que representam cerca de 70% das 
receitas publicitárias digitais no nosso país.  

Valor estimado de IVA 
não cobrado anualmente 

79,804 M€ 
 



 

 23 

 

346 976 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Figura 9. IRC (21%) sobre os valores estimados OberCom com base em informação Dinheiro 
Vivo para a dimensão de Google e Facebook no mercado publicitário português (Milhares de €), 
2019 
Fonte: Omnicom (dados base). Dinheiro Vivo (peso percentual de Google e Facebook no mercado publicitário digital em Portugal). Edição 
e estimativas: OberCom. Nota: IRC a 21%. 
 
A estes 79,804 Milhões de Euros teríamos de somar ainda um valor conservador de IRC (tributando 50% das 

receitas líquidas de 156 295 M€), de 36,433 Milhões de € no ano de 2019, relativos ao imposto sobre as receitas 
estimadas de cerca de 346 Milhões de Euros, num total potencial de 116 Milhões de € a mais para os cofres do 

Estado sobre esta fatia do mercado publicitário português. 
 
 
 
 
 
 

Valor estimado de IRC 
(Tributação sobre 50% das 

receitas líquidas) 

36,433 M€ 
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Figura 10. Estimativa OberCom de encaixe fiscal para o Estado Português caso a Google e 
Facebook assumissem as mesmas obrigações fiscais que as empresas portuguesas (Milhares de 
€), 2019 
Fonte: Omnicom (dados base). Dinheiro Vivo (peso percentual de Google e Facebook no mercado publicitário digital em Portugal). Edição 
e estimativas: OberCom. Nota: IVA a 23% e IRC a 21%. 
 
É de salientar que estes valores tenderão a assumir proporções cada vez maiores nos próximos anos, com o 

aumento exponencial do peso do mercado digital no bolo total do sector da publicidade no nosso país. A notória 
disparidade concorrencial a que assistimos hoje em dia tem, portanto, duas vertentes distintas, igualmente 
negativas. De certa forma, fomenta uma desigualdade económica que impacta negativamente as empresas, 

por um lado, e o Estado, por outro, com uma dupla perda de impostos (IVA e IRC). Simultaneamente, torna 
muito difícil uma análise prática e concreta sobre a dimensão de um sector fundamental para a economia 

portuguesa. Olhando para os dados disponíveis da Omnicom, estamos na verdade a esquecer que existe uma 
dimensão invisível do mercado que tem uma proporção muito significativa em termos de receitas e que pode 

inclusivamente ter implicações ao nível da regulação e planeamente político face ao mesmo mercado: a verdade 
é que estamos a presenciar um mercado que não só se erodiu com a crise financeira de 2008, como na 
recuperação da mesma uma parte expressiva das receitas recuperadas saíram das nossas fronteiras – o valor 

transitou não só de um sector da imprensa em decadência para o digital, tendo transitado também para fora 
do nosso controlo nacional. 

Como já foi dito, na fase de produção deste relatório apenas tivemos acesso a dados com origem Omnicom até 
2019. Tendo por base as estimativas Omnicom para o investimento publicitário em Portugal, e a estimativa de 
70% do Dinheiro Vivo face ao peso de Google e Facebook em termos de receitas, estas duas empresas deverão 

representar, face à totalidade do mercado português, cerca de um terço do investimento publicitário. 
 

 

Valor estimado de IVA 

79,804 M€ 
 

Valor estimado de IRC 

36,433 M€ 
 

Encaixe fiscal estimado 
2018 

116,237 M€ 
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Figura 11: Estimativa global OberCom de Investimento publicitário em Portugal (com base em 
valor estimado por Omnicom em Milhares de €), 2002 a 2019 (valor de 2019 com soma do valor 
extrafronteiriço pertencente a Google e Facebook)  
Fonte: Omnicom (dados base). Dinheiro Vivo (peso percentual de Google e Facebook no mercado publicitário digital em Portugal). Edição 
e estimativas: OberCom. Nota: IVA a 23% e IRC a 21%. 
 
Assumindo estas estimativas, e consequentemente que o valor que estimámos de 346 976 milhares de € se 

aproxima da realidade, em 2019 o mercado publicitário português terá sido, em termos de investimento, 136 
452 milhares de € superior ao valor máximo observado em 2007, com base em estimativas Omnicom.  

Não nos é possível estimar os dados para os anos anteriores, pelo já referido facto de não termos acesso a 
informação real (ou estimada) quanto à dimensão de Google ou Facebook no mercado nacional, pelo que só é 

possível elaborar estes cálculos com base na já referida estimativa de 70% relativa a 2019. Como referido 
anteriormente, estes dados são relevantes não só pela sua dimensão, como também pelo facto de revelarem 
que 36,7% do mercado publicitário português está invisível aos olhos dos concorrentes, dos agentes políticos 

e dos reguladores. Estes dados suportam a tese de que o decréscimo de valor do sector da imprensa no total 

= 
70% 

mercado  

digital nacional 

36,7% 

mercado total  
publicitário 
nacional 

= 

+ 136 452 face a 2007 / + 16,9% 
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do mercado publicitário português não terá desaparecido, mas migrado para uma parcela do mercado digital 
que é detida por empresas estrangeiras. 

Em conclusão, os dados explorados neste capítulo relativamente aos efeitos do duopólio Google e Facebook no 
mercado publicitário Português terão tido um efeito concreto não só no crescimento do mercado, em virtude 

do investimento publicitário que saiu do nosso país, como têm sem dúvida um impacto na forma como olhamos 
para esse mercado e para a informação disponível sobre o mesmo.  

Em todo o caso, a existência de uma parcela do mercado que permanece invisível, coloca sérios entraves ao 
reconhecimento das dinâmicas do mesmo, e aos recursos que os diferentes intervenientes têm em termos de 
construção competitiva e respeito pelas configurações concorrenciais. 
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