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Nota Prévia 
 
Os dados patentes neste relatório foram recolhidos pela API - 

Associação Portuguesa de Imprensa, sendo da sua exclusiva 
responsabilidade. O OberCom elaborou o presente documento 

em colaboração com a API, com a qual tem colaborado de forma 
estratégica no estudo e compreensão do sector da imprensa em 
Portugal. 

Refere-se ainda que as publicações inquiridas foram 
anonimizadas, como forma de respeitar a privacidade das 

mesmas. 
Por essa razão, cada publicação será tratada neste relatório com 

o número de resposta que lhe corresponde, aquando da 
aplicação do inquérito – número de referência. 
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Introdução 
 

Este segundo relatório visa dar seguimento ao trabalho anterior promovido pela API, onde, entre outros 
aspetos, se verificou que, como consequência dos efeitos indiretos da crise pandémica, um número muito 

assinalável de publicações está já a diminuir o tamanho das suas edições e a fazer igualmente ajustamentos 
no número de tiragens.  

A ideia que parece sustentar este comportamento é, naturalmente, a de que, num cenário tão marcado pela 
disrupção e pela incerteza, as diferentes marcas terão de agir no sentido da contenção de custos e da 
racionalização de recursos e de processos.  

Esta reação, que é sobretudo abrupta e impreparada, tal como sucede noutros sectores da atividade económica, 
reforça a necessidade de se refletir sobre um conjunto de medidas que façam por garantir a sobrevivência das 

diferentes publicações.  
É neste sentido que a API decide inquirir, nesta segunda fase, 44 títulos de imprensa, com o objetivo de 
perceber, nesta que é já uma fase adiantada de mitigação do fenómeno em causa, aquilo que tem sido feito 

pelas publicações.  
A pergunta de partida é: estão as diferentes publicações a sentir mais dificuldades perante o impacto do 

coronavírus enquanto problema transversal à atividade económica?  
A esta pergunta de partida, somam-se outras perguntas subsidiárias, a saber:  

1) Quais os efeitos que o Estado de Emergência, muito centrado no isolamento e confinamento dos cidadãos 
para contenção do vírus, tem tido na dimensão publicitária, importantíssima fonte de receita para a imprensa?;  
2) O Estado de Emergência levou à opção, por parte das marcas, em reduzir o material vendido em banca?;  

3) A atividade digital aumentou, nesta que é uma fase que, pelas suas características, antagoniza os formatos 
físicos das publicações?;  

4) Face ao período conturbado e de diminuição de receita, estão as diferentes publicações inclinadas a pedir 
os apoios anunciados pelo Estado? 

É com vontade de dar resposta às perguntas anteriores que se escreve este relatório que, para além de ser um 
instrumento de auscultação importantíssimo ao sector neste momento de impasse, contribui para o 
robustecimento da análise efetuada ao primeiro inquérito lançado numa fase anterior de ajustamento aos 

efeitos do coronavírus. 
De salientar que o presente documento, pelas limitações amostrais que o caracterizam, não permite uma leitura 

exaustiva daquilo que se passa no universo das publicações de imprensa em Portugal. Contudo, acreditamos 
que o número de publicações inquiridas, já num número considerável, e fortemente dispersas pelas várias 
regiões do país, nos dá pistas sobre aquilo que deverá ser, com alguma precisão, o atual momento do sector.   
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Sumário executivo 
 

O presente relatório analisa dados resultantes da inquirição a 44 títulos de imprensa portugueses.  
Algumas análises dão continuidade àquilo que fora observado durante a aplicação do primeiro inquérito, 

nomeadamente a tendência para a diminuição do tamanho das publicações, em termos do número de páginas, 
e diminuição das tiragens, presumivelmente para ajustamento e contenção de custos.  

No entanto, este relatório, que reforça algumas indicações deixadas pelo anterior, permite ir um pouco mais 
além, corroborando a ideia de que o momento das publicações analisadas é fundamentalmente um momento 
de agudização também da receita. Com efeito, a grande maioria das publicações analisadas sugere que o 

Estado de Emergência – caracterizado sobretudo pelo isolamento massivo das pessoas, que são também 
potenciais consumidores –, teve consequências ao nível da diminuição das receitas publicitárias resultantes de 

diferentes categorias (autarquias, comércio local, grandes superfícies e similares, necrologia, e pequenos 
anúncios de compra e venda).  
Para além da receita publicitária, também as vendas em banca da grande maioria das publicações analisadas 

diminuíram.  
Por contraponto, em resultado da menor procura de conteúdos no formato físico, representado na queda das 

vendas em banca em pleno Estado de Emergência, a atividade das publicações analisadas ajusta-se no sentido 
da sua orientação para o digital, embora nem todas as publicações analisadas, muitas delas de cariz regional, 

tenham ainda atividade online.  
Por último, e apesar da envolvente extremamente negativa que circunscreve a atividade da imprensa, apenas 
uma minoria das publicações analisadas pediu algum tipo de ajudas ao Estado. Tal ficará a dever-se ao facto 

de as principais medidas de apoio aos media não terem ainda sido definidas para fazer face às consequências 
do coronavírus – no atual momento, as grandes linhas de crédito são orientadas para a restauração, para o 

turismo e para a indústria.  
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Análise de dados 
 

Começamos com uma breve caracterização das publicações envolvidas neste segundo estudo, sendo que um 
número muito considerável destas também foram envolvidas no estudo anterior.  

 
No que respeita à periodicidade, das 44 publicações que são analisadas neste relatório, 4 têm edição diária, 22 

edição semanal, 7 edição quinzenal e 6 edição mensal. Outras 5 publicações têm outro tipo de periodicidade 
que não a diária, semanal, quinzenal ou mensal.  
Em relação à dispersão geográfica, e analisando a pertença das diferentes publicações por NUTS II, 12 estão 

sediadas na região Norte, 17 na região Centro, 9 na Área Metropolitana de Lisboa, 2 no Alentejo, 3 no Algarve, 
e uma na Região Autónoma da Madeira.  

Relativamente ao tamanho das diferentes publicações, mais de metade (27) podem ser consideradas 
publicações de dimensão reduzida (<24 páginas e <16 páginas). 3 publicações têm menos de 32 páginas, 5 
menos de 40 páginas, 2 menos de 48 páginas e 7 publicações têm uma dimensão mais considerável, contando 

mais de 60 páginas por edição.  
 

Referência da publicação Número de páginas da publicação 

1 <40 

2 <16 

3 <16 

4 >60 

5 <24 

6 <16 

7 <40 

8 <24 

9 >60 

10 >60 

11 <24 

12 >60 

13 <40 

14 <24 

15 <24 

16 <16 

17 <16 

18 <24 

19 <16 

20 >60 

21 <24 

22 <16 

23 <24 
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24 <40 

25 <24 

26 <24 

27 <16 

28 <40 

29 <24 

30 >60 

31 <16 

32 <48 

33 <24 

34 <16 

35 <24 

36 <16 

37 <48 

38 <32 

39 <32 

40 <24 

41 <16 

42 <24 

43 <32 

44 >60 
 

Tabela 1. Número de páginas da publicação 
Fonte. API. Edição: OberCom. 
 

Um dos ajustamentos identificados no relatório anterior, para fazer face às consequências do fenómeno do 
coronavírus, foi a redução substancial do número de páginas das diferentes edições, para efeitos de contenção 

de custos. Este segundo relatório reforça esta tendência, com 27 marcas (61% das publicações analisadas) a 
declararem ter diminuído o número de páginas das suas edições, após o anúncio do Estado de Emergência no 
dia 16 de Março de 2020.  

 

Referência da publicação 
Desde que foi decretado o Estado de Emergência, diminuiu o 

número de páginas? 

1 Sim 

2 Sim 

3 Não 

4 N/A 

5 Sim 

6 Não 

7 Sim 

8 Sim 

9 Não 

10 Sim 
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11 Sim 

12 Sim 

13 Sim 

14 Não 

15 Não 

16 Sim 

17 Não 

18 Sim 

19 Sim 

20 Sim 

21 Não 

22 Sim 

23 Não 

24 Sim 

25 Não 

26 Sim 

27 Sim 

28 Sim 

29 Sim 

30 Não 

31 Não 

32 Sim 

33 Sim 

34 Sim 

35 Sim 

36 Não 

37 Sim 

38 Sim 

39 N/A 

40 Sim 

41 Não 

42 Sim 

43 Não 

44 Não 
 
Tabela 2. Desde que foi decretado o Estado de Emergência, diminuiu o número de páginas? 
Fonte. API. Edição: OberCom. 
 
 
Como verificado no relatório anterior, um número considerável de publicações passou a diminuir o tamanho 

das suas edições em termos de número de páginas. Tendo em conta os escalões de resposta da pergunta 
anterior, considerámos que as publicações representadas a cinzento na tabela 3, são aquelas que mais 

diminuíram o tamanho das suas edições após a entrada em vigor do Estado de Emergência.  
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Referência da publicação Se respondeu sim à pergunta anterior, quantas páginas publica agora 
 

Antes 

1 28 
 

<40 

2 8 
 

<16 

5 20 
 

<24 

7 32 
 

<40 

8 20 
 

<24 

10 48 
 

>60 

11 Em duas semanas publicámos 16 páginas. Agora voltámos às 24. 
 

<24 

12 40 
 

>60 

13 32 dia de semana, 40 ao domingo 
 

<40 

16 8 
 

<16 

18 20 
 

<24 

19 12 
 

<16 

20 92 
 

>60 

22 12 
 

<16 

24 24 
 

<40 

26 16 
 

<24 

27 12 
 

<16 

28 32 
 

<40 

29 20 OU 16 
 

<24 

32 32 
 

<48 

33 16 
 

<24 

34 8 
 

<16 

35 16 
 

<24 

37 40 
 

<48 

38 24 
 

<32 

40 16 
 

<24 

42 16 
 

<24 
 

Tabela 3. Se respondeu sim à pergunta anterior, quantas páginas publica agora? 
Fonte. API. Edição: OberCom. 
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Entre as publicações que anunciaram não ter diminuído o número de páginas, 2 declaram que tencionam fazê-
lo e 9 deixam em aberto essa possibilidade, ao passo que apenas 7 não pensam vir a fazê-lo.  

Referência da publicação Se respondeu não, tenciona diminuir? 

3 Não 

6 Não 

9 Talvez 

11 Talvez 

14 Talvez 

15 Sim 

17 Talvez 

21 Talvez 

23 Não 

25 Não 

28 Talvez 

30 Não 

31 Sim/Talvez 

34 Não 

36 Sim 

41 Talvez 

43 Talvez 

44 Não 
 
Tabela 4. Se respondeu não à pergunta anterior, tenciona diminuir o número de páginas por 
publicação? 
Fonte. API. Edição: OberCom. 
 
 
Adicionalmente, e também na senda daquilo que havia sido referido no trabalho anterior, um grande número 
de publicações observa ter diminuído o volume de tiragens (tabela 5), com a entrada em vigor do Estado de 
Emergência. Com efeito, 32 destas publicações declaram estar nessa situação de redução de tiragem. Destaque 

para a referência 31, que validou duas respostas a esta pergunta, respostas essas que são antagónicas: uma 
sugere diminuição da tiragem, ao passo que a outra sugere que essa tiragem se terá mantido. Tal ficará a 

dever-se eventualmente ao momento em que os dois inquiridos responderam ao inquérito.  
 

Referência da publicação Com o Estado de Emergência a sua tiragem 

1 Diminuiu 

2 Diminuiu 

3 Manteve 

4 N/A 

5 Diminuiu 

6 Manteve 

7 Diminuiu 

8 Diminuiu 

9 Manteve 
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10 Diminuiu 

11 Diminuiu 

12 Diminuiu 

13 Diminuiu 

14 Diminuiu 

15 Diminuiu 

16 Diminuiu 

17 Manteve 

18 Diminuiu 

19 Manteve 

20 Diminuiu 

21 Manteve 

22 Diminuiu 

23 Diminuiu 

24 Manteve 

25 Manteve 

26 Diminuiu 

27 Diminuiu 

28 Diminuiu 

29 Diminuiu 

30 Manteve 

31 Manteve 

31 Diminuiu 

32 Diminuiu 

33 Diminuiu 

34 Diminuiu 

35 Diminuiu 

36 Diminuiu 

37 Diminuiu 

38 Diminuiu 

39 N/A 

40 Diminuiu 

41 Diminuiu 

42 Diminuiu 

43 Manteve 

44 Diminuiu 
 

Tabela 5. Com o Estado de Emergência, a sua tiragem diminui, manteve-se, ou aumentou?  
Fonte. API. Edição: OberCom. 
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Uma dimensão bastante demonstrativa da envolvente negativa que afeta as diferentes publicações analisadas, 
neste período pandémico, é o da redução da receita publicitária. A tabela 6 mostra isso mesmo, ou seja, que 

um grande número de publicações analisadas que dependem deste tipo de receita, viu as receitas provenientes 
de diferentes modalidades publicitárias diminuir. Salvo exceções, referências 3, 21, 23, 43, todas as restantes 

publicações que têm receita publicitária, viram os valores associados a essa receita diminuir.  
 

Referência da 
publicação 

Que efeitos 
teve o Estado 
de Emergência 
nas seguintes 

categorias 
publicitárias  
[Autarquias] 

Que efeitos teve o 
Estado de 

Emergência nas 
seguintes categorias 

publicitárias  
[Comércio local] 

Que efeitos teve o 
Estado de Emergência 

nas seguintes categorias 
publicitárias  [Grandes 
superfícies e similares] 

Que efeitos teve o 
Estado de 

Emergência nas 
seguintes categorias 

publicitárias  
[Necrologia] 

Que efeitos teve o Estado 
de Emergência nas 
seguintes categorias 

publicitárias  [Pequenos 
anúncios de compra e 

venda] 

1 manteve diminuiu diminuiu manteve diminuiu 

2 N/A diminuiu N/A N/A N/A 

3 manteve manteve manteve manteve manteve 

4 N/A diminuiu manteve N/A N/A 

5 diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu 

6 N/A N/A N/A N/A N/A 

7 Aumentou diminuiu diminuiu manteve diminuiu 

8 diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu 

9 N/A N/A diminuiu N/A diminuiu 

10 N/A diminuiu manteve N/A N/A 

11 diminuiu N/A manteve manteve diminuiu 

12 diminuiu diminuiu diminuiu manteve diminuiu 

13 diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu 

14 diminuiu N/A manteve diminuiu diminuiu 

15 diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu 

16 diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu 

17 N/A N/A N/A N/A N/A 

18 manteve diminuiu diminuiu manteve diminuiu 

19 manteve diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu 

20 manteve diminuiu diminuiu N/A diminuiu 

21 manteve manteve manteve manteve N/A 

22 manteve diminuiu manteve N/A diminuiu 

23 manteve manteve manteve manteve manteve 

24 diminuiu diminuiu diminuiu manteve diminuiu 

25 diminuiu diminuiu diminuiu manteve manteve 

26 N/A diminuiu manteve diminuiu N/A 

27 manteve diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu 

28 diminuiu diminuiu diminuiu manteve diminuiu 

29 diminuiu diminuiu manteve manteve diminuiu 

30 N/A N/A N/A N/A N/A 

31 diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu 

32 Aumentou diminuiu diminuiu N/A diminuiu 

33 diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu 

34 manteve diminuiu N/A diminuiu diminuiu 

35 diminuiu diminuiu diminuiu manteve diminuiu 
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36 diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu 

37 diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu 

38 diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu 

39 N/A diminuiu N/A manteve N/A 

40 diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu 

41 diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu 

42 manteve diminuiu diminuiu diminuiu diminuiu 

43 manteve manteve N/A manteve manteve 

44 N/A N/A N/A N/A N/A 
 

Tabela 6. Que efeitos teve o Estado de Emergência ao nível das seguintes categorias 
publicitárias? 
Fonte. API. Edição: OberCom. 
 
 

Outro indicador que revela a agudização das fontes de receita das diferentes publicações, é aquele que 
quantifica o número de assinaturas. Como podemos verificar, 16 publicações já observam que o seu número 

de assinaturas diminuiu. Contudo, são ainda 24 as publicações cujas assinaturas se mantêm, apesar de as 
modalidades de assinatura poderem variar (semanal, mensal, trimestral, anual, etc) e influenciar esta análise, 

num momento em que apenas passou um mês desde o anúncio do Estado de Emergência.  
De referir ainda que não há perspetiva, pelo menos nesta fase, de as publicações virem a alterar as suas 
tipologias de assinaturas.  

 
Referência da 

publicação 
Com o Estado de Emergência o 

número de assinaturas Fez alterações nas tipologias de assinaturas (ex: 3 meses ou 6 meses) 

1 Diminuiu Não 

2 N/A Não aplicável (o jornal é de distribuição gratuita) 

3 Manteve Não 

4 N/A Não 

5 Diminuiu Não 

6 Manteve Não 

7 Manteve Não 

8 Manteve Não 

9 Diminuiu Não 

10 Manteve Sim 

11 Manteve Não 

12 Diminuiu Não 

13 Diminuiu 
Já tínhamos essas modalidades, estamos a promover mais as mensais e 

trimestrais 

14 Diminuiu Mantém 

15 Manteve Não 

16 Diminuiu Não 

17 Manteve Não 

18 Manteve Não 
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19 Manteve Não 

20 Diminuiu Não 

21 Manteve Sim. 

22 Diminuiu Estamos a apostar no envio de jornal digital: 12meses/18 euros 

23 Manteve Não 

24 Manteve Sim 

25 Manteve Não 

26 Manteve Não 

27 Diminuiu Não 

28 Diminuiu Não 

29 Diminuiu Não 

30 N/A N/A 

31 Diminuiu Não 

32 Manteve Não 

33 Manteve Não 

34 Diminuiu Não 

35 N/A Não se aplica 

36 Manteve Não 

37 Diminuiu Não 

38 Diminuiu Não 

39 Manteve Não 

40 Manteve Não 

41 Manteve Não. 

42 Manteve Não 

43 Manteve Não 

44 Manteve Não 
 
Tabela 7. Com o Estado de Emergência, o número de assinaturas diminui, manteve-se, ou 
aumentou? Fez alterações nas tipologias de assinaturas?  
Fonte. API. Edição: OberCom. 
 

 
Outro indicador que também valida o argumento da asfixia da receita no sector da imprensa, é o da circulação 

impressa em banca. Mais do que as assinaturas, cujos resultados poderão ser melhor entendidos à medida que 
o tempo passa (a assinatura, pela sua característica, permite alongar-se mais no tempo), a análise ao 

desempenho da venda em banca das publicações inquiridas (tabela 8), segundo os próprios inquiridos, aponta 
para a sua diminuição na quase totalidade das publicações analisadas, que mantêm, ainda assim, os preços de 
capa e de assinatura. 
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Referência da 
publicação 

Com o Estado de Emergência a venda em banca e 
similares 

Ajustou o preço de capa do 
jornal? Ajustou o preço da assinatura? 

1 Diminuiu Manteve Manteve 

2 N/A N/A N/A 

3 N/A Manteve Manteve 

4 N/A Manteve Manteve 

5 Diminuiu Manteve Manteve 

6 N/A N/A N/A 

7 Diminuiu Manteve Manteve 

8 Diminuiu Manteve Manteve 

9 Diminuiu Manteve Manteve 

10 Diminuiu Manteve Diminuiu 

11 Diminuiu Manteve Manteve 

12 Diminuiu Manteve Manteve 

13 Diminuiu Manteve Manteve 

14 Diminuiu Manteve Manteve 

15 Diminuiu Manteve Manteve 

16 Diminuiu Manteve Manteve 

17 Diminuiu Manteve Manteve 

18 Aumentou Manteve Manteve 

19 Diminuiu Manteve Manteve 

20 Diminuiu Manteve Manteve 

21 Diminuiu Manteve Manteve 

22 Diminuiu Manteve Manteve 

23 N/A Manteve Manteve 

24 Manteve Manteve Manteve 

25 Manteve Manteve Manteve 

26 Diminuiu Manteve Manteve 

27 Diminuiu Manteve Manteve 

28 Diminuiu Manteve Manteve 

29 Diminuiu Manteve Manteve 

30 N/A Manteve N/A 

31 Diminuiu Manteve Manteve 

32 Diminuiu Manteve Manteve 

33 Diminuiu Manteve Manteve 

34 Diminuiu Manteve Manteve 

35 Diminuiu Manteve N/A 

36 Diminuiu Manteve Manteve 

37 Diminuiu Manteve Manteve 

38 Diminuiu Manteve Manteve 

39 N/A N/A N/A 

40 Diminuiu Manteve Manteve 

41 Diminuiu Manteve Manteve 
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42 Diminuiu Manteve Manteve 

43 Diminuiu Manteve Manteve 

44 Diminuiu Manteve Manteve 
 

Tabela 8. Com o Estado de Emergência, o que aconteceu com a venda em banca? O preço de 
capa do jornal e a assinatura sofreram ajustes?  
Fonte. API. Edição: OberCom. 
 
 
Em contrapartida, e tal como anunciado no recente relatório OberCom, intitulado “Impacto do Coronavírus e 
da crise pandémica no sistema mediático português e global”1, a redução dos consumos nos formatos 
tradicionais está a ser compensada pelo aumento dos consumos no formato online, mesmo que esse formato 

online, neste momento, não traga receitas adicionais aos produtores de conteúdos, já que a indústria 
publicitária está, toda ela, também em adaptação e contenção.  

A tabela 9 mostra-nos que, entre as publicações que têm atividade no digital, a maioria aumentou a sua 
atividade no digital, eventualmente para fazer face ao aumento da procura neste formato.  
 

Referência da publicação A atividade no digital 

1 Aumentou 

2 Aumentou 

3 Não tem atividade digital 

4 Manteve 

5 Manteve 

6 Não tem atividade digital 

7 Aumentou 

8 Não tem atividade digital 

9 Manteve 

10 Aumentou 

11 Aumentou 

12 Manteve 

13 Aumentou 

14 Aumentou 

15 Aumentou 

16 Não tem atividade digital 

17 Não tem atividade digital 

18 Aumentou 

19 Não tem atividade digital 

20 Aumentou 

21 Aumentou 

22 Aumentou 

23 Aumentou 

 
1 https://obercom.pt/impacto-do-coronavirus-e-da-crise-pandemica-no-sistema-mediatico-portugues-e-global/ 
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24 Aumentou 

25 Manteve 

26 Aumentou 

27 Manteve 

28 Aumentou 

29 Manteve 

30 Não tem atividade digital 

31 Manteve 

32 Aumentou 

33 Aumentou 

34 Aumentou 

35 Aumentou 

36 Aumentou 

37 Aumentou 

38 Manteve 

39 Manteve 

40 Aumentou 

41 Não tem atividade digital 

42 Aumentou 

43 Manteve 

44 Aumentou 
 

Tabela 9. Com o Estado de Emergência, a atividade digital da sua publicação aumentou, 
manteve-se, ou diminui?  
Fonte. API. Edição: OberCom. 
 
 
Face ao exposto nas tabelas anteriores, seria de esperar que um grande número de publicações tivesse já 

optado por pedir ajudas ao Estado, no âmbito das ajudas anunciadas à atividade económica para fazer face às 
consequências do Coronavírus. No entanto, observa-se que a quase totalidade das publicações não realizou 

ainda pedidos de quaisquer ajudas.  
Tendo em conta os dados reportados anteriormente, que mostram uma clara agudização dos indicadores de 

desempenho e de receita das diferentes publicações, o facto de a quase totalidade das publicações não ter 
ainda optado por pedir ajudas, ficar-se-á a dever ao facto de não estarem ainda definidas as principais ajudas 
do Governo ao sector dos media.   

Apesar de as cinco publicações que declaram ter já pedido ajuda, terem optado pela opção do layoff, das 
moratórias dos empréstimos, do apoio através do IDE às PME e Linha Capitalizar, e apoio à manutenção dos 

contratos de trabalho, urge definir uma política de linha de crédito para as empresas do sector dos media, como 
acontece já com a Dinamarca que irá apoiar os diferentes meios de comunicação social que registem prejuízos 

em virtude da desaceleração das receitas publicitárias, com uma linha de crédito de 25 milhões de euros2.  

 
2 https://www.straitstimes.com/opinion/credible-media-vital-in-fight-against-coronavirus-and-epidemic-of-fake-news 
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Referência da publicação Pediu algum tipo das ajudas anunciadas pelo Estado até ao momento 

1 Não 

2 Não 

3 Não 

4 Não 

5 Não 

6 Sim 

7 Não 

8 Não 

9 Sim 

10 Não 

11 Não 

12 Não 

13 Sim 

14 Não 

15 Não 

16 Não 

17 Não 

18 Não 

19 Não 

20 Não 

21 Não 

22 Sim 

23 Não 

24 Não 

25 Não 

26 Não 

27 Não 

28 Sim 

29 Não 

30 Não 

31 Não 

32 Não 

33 Não 

34 Não 

35 Sim 

36 Não 

37 Não 

38 Não 

39 Não 

40 Não 

41 Não 
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42 Não 

43 Não 

44 Não 
 

Tabela 10. Pediu algum tipo das ajudas anunciadas pelo Estado até ao momento 
Fonte. API. Edição: OberCom. 
 

 
 

 



Abril 2020  / www.obercom.pt / obercom@obercom.pt


	Introdução
	Sumário executivo
	Análise de dados
	Tabela 1. Número de páginas da publicação
	Tabela 2. Desde que foi decretado o Estado de Emergência, diminuiu o número de páginas?
	Tabela 3. Se respondeu sim à pergunta anterior, quantas páginas publica agora?
	Tabela 4. Se respondeu não à pergunta anterior, tenciona diminuir o número de páginas por publicação?
	Tabela 5. Com o Estado de Emergência, a sua tiragem diminui, manteve-se, ou aumentou?
	Tabela 6. Que efeitos teve o Estado de Emergência ao nível das seguintes categorias publicitárias?
	Tabela 7. Com o Estado de Emergência, o número de assinaturas diminui, manteve-se, ou aumentou? Fez alterações nas tipologias de assinaturas?
	Tabela 8. Com o Estado de Emergência, o que aconteceu com a venda em banca? O preço de capa do jornal e a assinatura sofreram ajustes?
	Tabela 9. Com o Estado de Emergência, a atividade digital da sua publicação aumentou, manteve-se, ou diminui?
	Tabela 10. Pediu algum tipo das ajudas anunciadas pelo Estado até ao momento


