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Introdução 

 

“The Covid-19 pandemic makes the need for a solution even more compelling”1 

 

O presente relatório tem como objetivo proceder a uma reflexão sobre a discussão em curso relativa às compensações 
devidas por parte das principais plataformas tecnológicas (em particular o Facebook e a Google) aos grupos de media 

e à forma como aquelas devem apoiar o jornalismo.  

A partir da leitura deste relatório espera-se que seja possível obter uma visão de conjunto sobre as consequências para 
a sustentabilidade do modelo de negócios das empresas de media que resulta da existência de plataformas digitais com 

poder unilateral para definir a arquitetura da informação online. Além disso, pretendemos coligir informação que permita 
aos grupos de media portugueses traçar caminhos possíveis para a sua posição face às iniciativas promovidas pelas 

principais plataformas tecnológicas para garantir a sustentabilidade dos ecossistemas noticiosos. Este relatório procura, 
assim, contribuir para que não se produza em Portugal uma similar escalada de acontecimentos como aquela que se 
verificou na Austrália, em que o Facebook bloqueou momentaneamente o acesso dos utilizadores às páginas das 

organizações de notícias existentes na sua rede.  

Este relatório surge após, em Fevereiro de 2021, a Austrália ter aprovado no parlamento uma lei (“News Media and 

Digital Platforms Mandatory Bargaining Code”) que obrigou as plataformas tecnológicas a pagar às empreses de media 
australianas pelo conteúdo de notícias disponibilizadas ou veiculadas nas suas plataformas. Esta lei australiana forçou 

o Facebook e a Google a avançarem com negociações diretas com os publishers de modo a evitar imposições do governo 
australiano em relação aos montantes a pagar, num modelo que se espera que venha a ser replicado em noutras 
geografias. Perante os desenvolvimentos recentes, e a incerteza em relação à evolução da situação no futuro, urge 

enquadrar a discussão na sua dimensão estrutural, compreender o seu histórico, e refletir sobre as promessas que 
surgiram na sequência dos eventos de 2021 na Austrália. 

Na primeira parte deste relatório enquadramos a discussão do ponto de vista teórico, analisando a natureza estrutural 
do problema, em particular os motivos para uma internet dominada por poderosos players tecnológicos implicar a 

necessidade de medidas compensatórias para os media e para o jornalismo. Na segunda e terceira parte do relatório 
vamos identificar algumas das iniciativas ao longo dos anos, levadas a cabo pelas gigantes tecnológicas Google e 
Facebook para compensar potenciais danos provocados pela apropriação de conteúdos noticiosos produzidos por 

marcas jornalísticas. Na quarta parte entramos em concreto nos eventos que ocorreram na Austrália, analisando os 
acontecimentos à luz da estratégia definida pelo governo australiano e da legislação aprovada. Na quinta parte fazemos 

um contraponto da situação australiana com aquilo que é a estratégia em curso na União Europeia e as suas implicações 
para Portugal. Na sexta e última parte do relatório é feito um balanço conclusivo, apontando caminhos para possíveis 
desenvolvimentos futuros. 

 

 

 
1 “France to impose digital tax for 2020 despite US retaliation threat”. AFP. 26.11.2020.  

https://m.economictimes.com/news/international/world-news/france-risks-us-ire-with-vow-to-impose-digital-tax-this-year/articleshow/79410430.cms
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Sumário Executivo 

 

Enquadramento 

 

O início da discussão sobre a taxação das plataformas tecnológicas remonta à década passada, na 

sequência da crise financeira mundial de 2008, com o objetivo primário de tributar os lucros das plataformas obtidos 
no país onde é prestado o serviço (independentemente da sede fiscal), podendo ou não essa receita adicional reverter 
em ajudas para a indústria de notícias. 

A necessidade de compensar os media decorre da utilização abusiva dos seus conteúdos noticiosos (texto, 
imagem, vídeo, áudio ou link), que são veiculados através das plataformas tecnológicas sem qualquer contrapartida 

económica, sendo partilhados e editados com prejuízo económico e reputacional para as marcas jornalísticas que os 
produzem.  

As plataformas tecnológicas não têm interesse económico em criar uma infraestrura própria para a 
produção de notícias, mas aproveitam de forma abusiva os conteúdos noticiosos. Esse abuso por parte das 
plataformas resulta na dificuldade – empiricamente comprovada - que os utilizadores da internet têm em identificar a 

fonte primária das notícias. 

Os agregadores de conteúdos (como a Google ou o Facebook) colocam em causa a sustentabilidade da 

indústria de notícias, uma vez que conduzem a uma diminuição da compra de jornais em formato digital e/ou papel 
e a uma menor consulta de notícias via homepage dos grupos de media, com implicações no financiamento publicitário 
dos media que assistem à diminuição da receita via publicidade. 

Qualquer iniciativa de compensação em virtude do negócio das grandes plataformas deverá ter sempre 
em conta uma solução dupla, que reponha um aumento de custos a estas estruturas e um aumento de 

receitas para os media, de forma a repor uma maior justiça fiscal e equidade no campo nos negócios. Estas duas 
dimensões são interdependentes. 

 

Google e Facebook: cronologia dos acontecimentos 

 

As primeiras iniciativas das plataformas junto dos grupos de media surgiram para aproximar a 

experiência de consumo de notícias em papel da que ocorre no digital. Estas iniciativas tiveram um forte 
sentido de interesse próprio, procurando aumentar o consumo online de notícias e com ele a utilização das plataformas. 

As primeiras parcerias com organizações de notícias apontavam assim como solução para a sustentabilidade dos jornais 
a eliminação da parte impressa e um futuro 100% digital. 

Com a evolução da colaboração das plataformas com as marcas jornalísticas, para melhorar a experiência do consumo 

de notícias online, as iniciativas seguintes focaram-se na disponibilização de formação, ferramentas e 
recursos para os jornalistas potenciarem o uso das plataformas, e assim pensarem a produção de conteúdo noticioso 

orientada para o digital. 
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A pressão dos Estados europeus, em particular em França, levou já em 2013 à criação por parte da Google de um fundo 
de 60 milhões de euros – o Digital Publishing Innovation Fund – para ajudar as organizações de media francesas a 

melhorar as suas operações no digital. Todavia, perante a tendência para pressões semelhantes em outros países, a 
posição das plataformas passou a ser de ameaçar com a retirada dos seus serviços nos países onde se procurava 

encontrar soluções para compensar os media. 

Foi preciso esperar até 2015 para assistirmos a uma iniciativa proativa por parte das plataformas e que implicava um 

apoio financeiro para os media através da Google Digital News Initiative (DNI), no valor de 150 milhões de 
euros. Esta iniciativa inicialmente pensada para a Europa, seria posteriormente ampliada a todo o mundo em 2018 com 
o Google News Initiative, e a consequente promessa de investir 300 milhões de euros em 3 anos. O Facebook só 

em 2019 viria a apresentar um pacote financeiro similar, de 300 milhões em 3 anos, para apoiar as organizações de 
notícias, no âmbito do Facebook Journalist Project, criado em 2017. 

O maior compromisso financeiro até à data foi anunciado pela Google em 2020, em contexto pandémico, com a intenção 
de investir mil milhões de euros em conteúdos noticiosos de qualidade ao longo de 3 anos. 

Estas iniciativas foram consideradas limitadas e descritas como operações de charme para impedir medidas mais 

estruturais por parte dos Estados, não constituindo uma solução a longo prazo para a sustentabilidade dos grupos de 
media. Assim, apesar das iniciativas desenvolvidas por aquelas a pressão sobre as plataformas tecnológicas continuou 

e perspetiva-se que continue assim nos próximos anos. 

 

O caso da Austrália e a abordagem europeia 

 

O ressurgimento da discussão de uma taxa a aplicar às gigantes tecnológicas em favor das organizações de notícias 
foi impulsionado pela Austrália em 2020.  

Em 2020 a Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) publicou um código obrigatório para as 
plataformas negociarem com grupos de media (“News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code”), 

que se tornaria lei no início de 2021.  

A justificação das autoridades australianas para forçar uma negociação foi o desequilíbrio de poder entre 
os grupos de media e as plataformas tecnológicas gigantes. Segundo a ACCC as plataformas digitais precisam de 

notícias, estimando que em 2020 o Google recolheria 47% de toda a publicidade online na Austrália e o Facebook 
outros 21%. 

Após a aprovação da lei na Austrália em Fevereiro de 2021, o Facebook viria a suspender temporariamente os seus 
serviços para as organizações de notícias australianas. A justificação oficial do Facebook para suspender os 

serviços foi que a relação entre as partes beneficiava os editores de notícias, o oposto do que tinha sido 
identificado pela ACCC. Segundo o Facebook apenas em 2020, a rede social tinha gerado 5,1 mil milhões de 
redireccionamentos (referrals) gratuitos para os sites de notícias australianos, num valor estimado em 407 milhões 

de dólares australianos. Além disso, de acordo com o Facebook os ganhos com as notícias eram mínimos uma vez que 
as notícias apenas corresponderiam a meros 4% do conteúdo que as pessoas veem no seu feed no 

Facebook. 
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No rescaldo da situação na Austrália, o Facebook e a Google fizeram promessas adicionais de aumento dos apoios 
dirigidos ao jornalismo. Paralelamente, a situação na Austrália levou as plataformas a procurar proactivamente 

acordos bilaterais com os publishers, de modo a evitar ou antecipar imposições por parte dos Estados.  

Em Portugal é expectável que a União Europeia (UE) assuma o papel mediador neste potencial conflito, sendo que o 

enquadramento legal em vigor na UE remete para uma negociação que assenta em compensações devidas por violação 
dos direitos de autor, estando em aberto taxações adicionais sobre os lucros das plataformas.  

Na UE, na sequência da nova Diretiva de Direitos Autorais (Diretiva 2019/790), a justificação para exigir um pagamento 
às plataformas remete para o direito dos editores da imprensa (e não para um desequilíbrio de poder como na Austrália). 
Na UE é a questão dos direitos de autor que forma a base jurídica para a necessidade de compensar as empresas de 

media, uma vez que é exigido às plataformas digitais autorização dos editores para o uso de publicações da imprensa 
nos seus serviços. Assim, em futuras negociações, possivelmente os termos não deverão incidir tanto sobre 

quem ganha mais na relação entre plataformas e editores de notícias, mas sim na necessidade legal de 
compensar financeiramente quem produz notícias pela utilização do seu conteúdo. 

 

O peso da Google e do Facebook no mercado publicitário português 

 

Existe uma situação de forte desigualdade concorrencial entre grandes plataformas tecnológicas e as 

empresas de media nacionais, em virtude da clara desigualdade fiscal e tributária entre empresas como Google e 
Facebook e restantes atores. A incapacidade de tributar as grandes multinacionais, ou sequer de ter uma noção concreta 

do seu volume de negócio, ameaça o ecossistema mediático e noticioso português, tal como todos os outros, quer pela 
impossibilidade de garantir princípios de livre concorrência, quer pela consequente dificuldade na definição de políticas 
eficazes para salvaguardar o mercado nacional dos media. 

A operação transnacional das plataformas tecnológicas, com prestação de serviços em países onde não têm sede fiscal, 
traduz-se em opacidade relativamente às suas contas. Torna-se por isso complexo obter números concretos sobre as 

receitas publicitárias da Google e do Facebook em todos os mercados, não sendo Portugal uma exceção. 

Recorrendo aos poucos dados existentes, o OberCom ensaia uma estimativa conservadora, que atribui ao Google e ao 
Facebook, em 2020, receitas publicitárias obtidas em território português na ordem dos 317 milhões de euros. Este 

valor acresce aos 512 milhões estimados pela empresa Omnicom para o mercado publicitário nacional. Tendo em conta 
que os lucros de Google e Facebook não são do conhecimento público, mas assumindo que representam 70% do 

mercado publicitário digital nacional (que valia em 2020 cerca de 136 Milhões de euros, de acordo com Omnicom), 
podemos estimar que o mercado publicitário português terá um valor de cerca de 830 Milhões de Euros. 

Caso Google e Facebook fossem tributadas em sede de IVA (à taxa de 23%) e em sede de IRC (tributação sobre 50% 
das receitas líquidas), o Estado Português teria encaixado em 2020 aproximadamente 116 milhões de euros com os 
impostos pagos por estas multinacionais. 

Estes valores são particularmente notáveis em contexto de crise pandémica, com muitas empresas de media a enfrentar 
sérias ameaças à sua sobrevivência. Em Maio de 2020 o Governo português declarou que iria apoiar os meios de 

comunicação sociais nacionais com a aquisição de publicidade antecipada num valor total de 15 milhões de euros, para 
fazer face às perdas resultantes da primeira vaga da pandemia e consequente confinamento. O valor conservador 
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estimado por OberCom para a tributação de Google e Facebook é sete vezes superior ao valor atribuído pelo Governo 
português para apoio à Comunicação social. 

 

O que esperar no futuro 

 

Ao longo do tempo as plataformas tecnológicas Google e Facebook reconheceram as seguintes necessidades:  

 

• colaborar com os grupos de media para melhorar a experiência de consumo de notícias online (aproximando 
da experiência em papel); 

• promover a digitalização da atividade jornalística e a inovação nos formatos e conteúdos; 

• colaborar com os jornalistas para oferecer melhores produtos e otimizar as plataformas; 

• apoiar a diversificação da produção de notícias para alimentar as plataformas (em particular com apoio às 
notícias locais ou a projetos independentes); 

• colaborar com os jornalistas para combater a desinformação; 

• aumentar a visibilidade online das marcas jornalísticas de referência; 

• apoiar a produção de notícias de qualidade para manter a confiança dos utilizadores nas plataformas; 

• compensar economicamente as marcas jornalísticas pelo conteúdo de qualidade que é exibido nas plataformas; 

• garantir a sustentabilidade económica do modelo de negócios da indústria de notícias. 

 

Apesar da evolução no sentido de taxar as plataformas digitais e compensar as organizações de media, o futuro será 

uma batalha com avanços e recuos à medida que novas imposições de parte a parte se forem tornando 
mais evidentes e extremadas.  

Independente dos desenvolvimentos concretos, o prolongamento da contenda na Austrália prejudicou a dimensão ética 
e moral das gigantes tecnológicas, o que reforça a posição negocial dos grupos de media em futuras negociações.  
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Enquadramento 

 

Uma das grandes implicações da realidade pandémica na forma como pensamos a sustentabilidade dos media, reside 
na urgência de se encontrarem novos modelos de monetização. A realidade pandémica revelou a insuficiência da ação 

das instituições políticas perante a diminuição abrupta das receitas das empresas de media, em contraciclo com o 
aumento brutal de receitas das plataformas tecnológicas, suscitando a necessidade de uma eventual contribuição das 

gigantes tecnológicas para os media.  

A necessidade de compensar os media decorre da utilização abusiva dos seus conteúdos (texto, imagem, vídeo, áudio 
ou link), que são veiculados através das plataformas tecnológicas sem qualquer contrapartida económica, sendo 

partilhados e editados com prejuízo económico e reputacional para as marcas jornalísticas que os produzem.  

Acresce ainda que os designados projetos inovadores, de simbiose entre a tecnologia digital e os media, operados pelos 

legacy media, não se apresentam como suficientes para garantir a sustentabilidade do negócio dos media. De facto, a 
larga maioria dos projetos de inovação nos media passa pelo aumento da sua visibilidade nas plataformas digitais e 
pela adoção de conteúdos, formatos e linguagem que seguem a lógica do consumo digital, favorável às gigantes 

tecnológicas, e que por vezes entram em conflito com os princípios deontológicos do jornalismo (dado que a 
dependência dos cliques pode degenerar no clickbait). 

Num ecossistema digital fortemente darwinista, a digitalização dos media beneficia as plataformas tecnológicas a uma 
escala que não é acompanhada pelos grupos editoriais, cada vez mais expostos aos processos de atomização das 

audiências e à concorrência de múltiplos projetos de produção de conteúdos independentes, muitos deles nativos 
digitais. Neste ecossistema digital a sobrevivência dos vários atores envolvidos depende da sua capacidade de agarrar 
a audiência (stickiness). Isto é, na esfera digital os media dependem da capacidade de atraírem utilizadores, de reterem 

a sua atenção por longos períodos de tempo, e de os fazerem voltar de forma recorrente, reproduzindo características 
da atividade das gigantes tecnológicas na esfera digital2. 

A circulação de jornais em queda, o desaparecimento de anúncios, a dispersão na oferta de conteúdos, constituem 
fatores que põem em risco o jornalismo e a imprensa3. Neste contexto, os agregadores de conteúdos (como a Google 

ou o Facebook) conduzem a uma diminuição da compra de jornais e a uma menor consulta de notícias via homepage 
dos grupos de media, influindo nas lógicas de financiamento publicitário dos media que levam a uma diminuição da 
receita via publicidade4.  

Acontece que as plataformas digitais precisam de notícias, vendendo publicidade perante a atenção dada às notícias. 
As plataformas monetizam as audiências que procuram ou encontram notícias nas suas plataformas, vendendo 

publicidade perante a atenção dada às notícias. Também recolhem grandes quantidades de dados sobre os utilizadores, 
o que os ajuda direcionar publicidade, tornando-se ainda mais dominantes no mercado publicitário que outrora pagava 
pela produção de notícias. 

 
2 Quintanilha, T.  L.  (2019), Recensão “The Internet Trap:  How the Digital Economy Builds  Monopolies  and  Undermines  Democracy,  New  Jersey,  
Prince-ton University Press, 2018”. Análise Social, 233, LIV (4.º), pp. 891-894. 
3 “How To Save The News.” The Atlantic. Junho 2010. 
4 “Why Google and Facebook are being asked to pay for the news they use – explainer”. Guardian. 04.09.2020. 

https://revistas.rcaap.pt/index.php/analisesocial/article/view/22144/16296
https://revistas.rcaap.pt/index.php/analisesocial/article/view/22144/16296
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/06/how-to-save-the-news/308095/
https://www.theguardian.com/technology/2020/sep/05/why-google-and-facebook-are-being-asked-to-pay-for-the-news-they-use-explainer
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Assim, se as marcas noticiosas competem pela atenção dos utilizadores online com as gigantes tecnológicas, a vantagem 
está no lado das plataformas que foram construídas para potenciar os princípios de gratificação instantânea que 

premeiam a atenção. A lógica de consumo rápido da informação, típico das plataformas digitais, afasta os utilizadores 
da consulta direta dos sites de notícias, passando as notícias a serem consumidas em pequenos trechos em plataformas 

como o Facebook ou o Google News. Os agregadores de conteúdos serem a primeira escolha no consumo de informação 
online leva as organizações de media a competir por imagens e títulos sugestivos (muitas vezes clickbaits) que levem 

os utilizadores aos sites de notícias, diminuindo a qualidade da produção jornalística. 

A lógica de consumo digital apresenta as notícias num feed de conteúdos diversificado, tornando difícil identificar a 
origem das notícias (e assim fidelizar as audiências). A confusão que se gera está patente num estudo de 20205 do Pew 

Research Center, que revela que existe muita incerteza entre os norte americanos sobre quem produz notícias, com 
57% com dúvidas se a Google News produz notícias próprias e 42% se o Faceebook o faz. Muitos americanos não 

sabem ao certo se a Google ou o Facebook produzem notícias o que traduz a dificuldade em identificar, nestas 
plataformas, qual é a fonte primária da notícia, indicando que, de facto, existe uma apropriação indevida dos conteúdos 
informativos dos media que deve ser compensada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pew Research Center 

 
5  Pew Research Center (2020). “Measuring News Consumption in a Digital Era”. 

https://www.journalism.org/2020/12/08/the-american-public-shows-mixed-familiarity-with-new-and-evolving-forms-of-news/
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O início desta discussão em torno das compensações devidas pelas plataformas tecnológicas remonta à década passada, 
na sequência da crise financeira mundial de 2008, quando se começou efetivamente a ponderar sobre a necessidade 

de taxar as gigantes tecnológicas que tinham práticas fiscais agressivas (entre as quais o Facebook e a Google). A 
compensação devida aos grupos de media insere-se, por isso, nesta discussão mais ampla sobre a taxação das 

multinacionais tecnológicas (conhecida como Google Tax6). 

Importa sublinhar que as receitas obtidas pelos Estados através da eventual taxação das gigantes tecnológicas não 

reverte necessariamente para os media, sendo primeiramente uma medida que visa tributar os lucros nos países onde 
decorre a atividade destas plataformas, independentemente da sua sede fiscal. Ainda assim encontramos muitas 
referências à Google Tax no sentido de ajudar a indústria das notícias, o que reflete o impacto das plataformas 

tecnológicas no mercado dos legacy media. 

Neste sentido, importa fazer uma cronologia histórica para identificar os principais eventos que moldaram o conflito 

particular que opõe os legacy media e as plataformas digitais, e que, muito provavelmente, marcará uma parte 
importante da paisagem estratégica para os media no futuro próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 What is the ‘Google tax’?. The Guardian. 29.09.2014  

https://www.theguardian.com/politics/2014/sep/29/what-is-google-tax-george-osborne
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Google - Cronologia dos acontecimentos 

 

2009-2010 - A indefinição estratégica 

 

Uma das razões que poderão levar as gigantes tecnológicas, como a Google, a não apostarem num formato de 

jornalismo próprio, e de optarem por fazer uso de informação produzida pelos legacy media, reside no facto de não 
terem até hoje encontrado um modelo viável de monetização para a produção e distribuição de notícias na esfera 
online.  

De facto, estas plataformas não parecem ter interesse em realizar os investimentos necessários à criação de uma 
infraestrutura noticiosa própria, para a qual não teriam retorno monetário direto, preferindo alimentar-se dos conteúdos 

informativos produzidos por terceiros. 

Em 2009, numa entrevista o CEO da Google Eric Schmidt, afirmava que o problema não era a procura por notícias, mas 

o modelo de negócios dos jornais – “The fundamental question you're asking is why does Google not write large checks 
to newspapers? We're careful at Google with our money. We write large checks when we have a great strategy. And 
we don't yet have that strategy” 7. 

Apesar da indefinição estratégica, os executivos da Google assumiam em 2010 que a empresa teria de fazer mais para 
salvar as notícias e o jornalismo, reconhecendo a importância das notícias na qualidade do serviço que oferece – “(…) 

if news organizations stop producing great journalism, says one Google executive, the search engine will no longer have 
interesting content to link to. So some of the smartest minds at the company are thinking about this, and working with 
publishers, and peering ahead to see what the future of journalism looks like”  8.  

A visão da Google para a sustentabilidade dos jornais era simples: eliminar a parte impressa e focar apenas no futuro, 
100% digital. Assim, o desafio era transpor a experiência de consumo de notícias em papel para o formato digital. À 

época a Google trabalhou com jornais, como The New York Times e o The Washington Post, para diminuir o fosso entre 
o consumo de notícias em papel e em ecrã. Neste sentido desenvolveu projetos como o Living Stories (para aumentar 

a visibilidade das fontes jornalísticas nos resultados de pesquisa); o Fast Flip (para aproximar a experiência de leitura 
digital daquela que teríamos ao folhear um jornal ou revista); ou o Youtube Direct (para incentivar ao uso do Youtube 
na cobertura de eventos por parte de jornalistas). Ao nível das receitas online também foi melhorado o sistema de 

anúncios da Google para melhor adequar à necessidade das marcas jornalísticas, sendo inclusivamente discutidas 
soluções para implementar modelos de subscrição de notícias, com opções de paywall cuja implementação técnica 

dependia da Google.9 

 

 

 
7 “Google news”. CNN Money. 07.01.2009. 
8 “How To Save The News.” The Atlantic. Junho 2010. 
9 “How To Save The News.” The Atlantic. Junho 2010. 

https://money.cnn.com/2009/01/07/technology/lashinsky_google.fortune/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/06/how-to-save-the-news/308095/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/06/how-to-save-the-news/308095/
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2013-2014 - As primeiras iniciativas 

 

No ano de 201310 a Google traduzia necessidade de contribuir para o trabalho dos jornalistas numa iniciativa concreta: 

a Google Media Tools. Tratava-se de uma infraestrutura digital que reunia as principais ferramentas e recursos da 
Google para que os profissionais do jornalismo se pudessem ligar com o seu público e comunidades. Esta iniciativa foi 

instrumental para a Google se defender de acusações de estar a prejudicar a atividade jornalística. 

Na prática a Google Media Tools representou a abertura generalizada de uma plataforma a todos os interessados, 
independentemente do seu envolvimento com o jornalismo pericial, levantando dúvidas sobre o seu contributo para 

promover a qualidade do jornalismo. 

Ainda em 2013, a Google aceitou criar um fundo de 60 milhões de euros – o Digital Publishing Innovation Fund – 

para ajudar as organizações de media francesas a melhorar as suas operações no digital. Este apoio em França, 
resultado de 2 meses de negociações, surgiu após os sites locais de notícias terem exigido o pagamento pela exibição 

dos seus links nos resultados de pesquisa da Google, com o governo francês a ameaçar a empresa tecnológica com 
uma taxa sobre as receitas de parte dos anúncios11. 

A criação deste fundo em França parece ter surgido mais como uma reacção à pressão sentida, do que propriamente 

uma iniciativa própria. O desfecho positivo da negociação em França, levou outros países, como a Alemanha, a Bélgica 
ou a Espanha, a fazerem tentativas de acordos similares. 

Em 2014, em Espanha, foi aprovada uma lei de direitos de autor que impunha uma taxa para a exibição de os trechos 
de notícias em agregadores como o Google News, a pagar aos editores de notícias. Num primeiro momento levou a 

Google12 a assumir a intenção de retirar de Espanha a plataforma Google News. Com a justificação de que o serviço 
Google News não tinha anúncios nem receitas e que direcionava tráfego para os sites de notícias, a resposta da Google 
foi esperar uma reversão da lei em Espanha. O poder da Google neste braço de ferro ficou patente na afirmação de 

Richard Gingras, director da Google News: “I’m sure the Spanish government would want to help the business, the 
other option is seeing traffic die and advertising fall, putting jobs at risk.”13.   

Os anos de 2013 e 2014 marcaram assim uma nova discussão na agenda pública, com a intervenção de governos 
nacionais na tentativa de encontrar soluções para a, até então, relação de sentido único entre as plataformas 
tecnológicas agregadoras de conteúdos, como a Google, e os órgãos de comunicação social com presença online 

considerados detentores legítimos dos direitos sobre as notícias que produzem.  

A própria Google, mas também outros gigantes, como o Facebook, confrontados com um sentimento de injustiça 

crescente entre grupos editoriais, com potencial de expansão para a esfera governativa dos diferentes países e para 
instituições como a União Europeia, começaram a sentir a necessidade de contribuir para projetos de enriquecimento 

da esfera jornalística e do quarto poder, com uma implicação positiva no quadro da sua relação com a democracia. 

 

 
10 https://blog.google/outreach-initiatives/google-news-initiative/google-media-tools-new-intersection-for/  
11 “Google settles French newspaper links dispute”. BBC News. 01.02.2013.  
12 “Google News Spain to close in response to story links 'tax'.” The Guardian. 11.12.2014.  
13  “Google News Spain to be shut down: what does it mean?.” The Guardian. 12.12.2014. 

https://blog.google/outreach-initiatives/google-news-initiative/google-media-tools-new-intersection-for/
https://www.bbc.com/news/technology-21302168
https://www.theguardian.com/technology/2014/dec/11/google-news-spain-to-close-in-response-to-tax-on-story-links
https://www.theguardian.com/media-network/2014/dec/12/google-news-spain-tax-withdraws
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2015-2017 - A resposta à Europa 

 

Em 2015, na sequência da pressão continuada por parte das organizações de notícias, a Google criou o seu News 
Lab14, uma plataforma com o intuito de conectar jornalistas e maximizar a utilização dos recursos e ferramentas da 
Google em reportagens. O News Lab incluía assim tutoriais e práticas recomendadas sobre como usar os produtos da 

Google e fornecia acesso ao serviço Google Trends para medição de métricas e de tendências. Enquadrada nesta 
iniciativa surgiu uma parceria com o Storyful, uma agência de notícias de âmbito social, e ainda o YouTube Newswire, 
um feed agregador e com curadoria de eventos diários de interesse social. Noutras iniciativas paralelas a Google apoiou 

a produção e a verificação de vídeos de notícias no YouTube. Exemplos são o WITNESS Media Lab, que produzia 
projectos aprofundados sobre questões de direitos humanos, e o The First Draft Coaliction, que reunia especialistas 

para treinar outras pessoas em verificação de informação, pesquisa e ética. 

As movimentações seguintes levaram a Google e o Facebook a exercícios de alguma originalidade no quadro das 

soluções apresentadas. Em 201515, a Google anunciou o Digital News Initiative (DNI), que disponibilizava um fundo 
de 150 milhões de euros para inovação em notícias digitais na Europa, dinheiro não apenas dirigido a grupos de media 
estabelecidos, mas também a novas empresas e à pesquisa académica, comprometendo-se ainda a ajudar a treinar a 

indústria dos media no desenvolvimento de outros produtos. Para a Media Reform Coalition (MRC), que então se 
formara, e que pedia um imposto sobre os lucros da Google e do Facebook para ajudar a financiar novas fontes de 

notícias, esta iniciativa estabelecia-se como um passo na direção certa, assim como tinha sido o fundo de 60 milhões 
de euros para apoiar editoras francesas, anunciado antes, em 2013. Na primeira fase do financiamento da Digital News 
Initiative (DNI) foram apoiados 128 projetos de jornalismo na Europa, sendo que, em Portugal, o jornal Público foi o 
primeiro a beneficiar deste investimento16. 

As iniciativas de 2015 confirmaram uma aprendizagem com a pressão sentida pela Google nos anos anteriores por parte 

dos publishers e governos europeus. A formação dos jornalistas e o apoio aos media na transição digital foi percebida 
como insuficiente, tendo a Google encontrado no Digital News Initiative (DNI) uma forma de financiar projetos em linha 

com a sua estratégia de otimizar o seu motor de busca, ao mesmo tempo que sinalizava a vontade de garantir o futuro 
das notícias de qualidade através do financiamento da inovação.  

Entre 2015 e 2018 o Digital News Initiative (DNI) viria a apoiar 662 projetos de 30 países europeus. Segundo o relatório 

de impacto elaborado pela Google, em Portugal foram 32 projetos a usufruir no valor total de 7,8 milhões de euros17. 
Público, Impresa, agência Lusa, Cofina, Diário de Notícias, Global Media e Observador foram alguns dos principais 

beneficiários portugueses do DNI. O jornal digital Observador, por exemplo, utilizou o financiamento do DNI para 
desenvolver um serviço de voz para conteúdos de rádio e podcasts, que num ano conquistou 25% do mercado total de 

áudio on-demand e 180.000 utilizadores únicos mensais. 

 
14 “Google Launches A New Home For Journalists With «News Lab»”. Tech Crunch. 22.06.2015  
15 “Google’s Digital News Initiative: Picking winners in the future of journalism”. Des Freedman. 29.04.2015   
16 “Google awards funding to 128 European projects as part of its Digital News Initiative”. Mădălina Ciobanu. 24.02.2016.   
17 https://newsinitiative.withgoogle.com/dnifund/report/  

https://techcrunch.com/2015/06/22/google-launches-a-new-home-for-journalists-with-news-lab/
https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2015/04/29/googles-digital-news-initiative-picking-winners-in-the-future-of-journalism/
https://www.journalism.co.uk/news/google-awards-funding-to-128-european-projects-as-part-of-its-digital-news-initiative-/s2/a613823/
https://newsinitiative.withgoogle.com/dnifund/report/
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Apesar desta iniciativa o problema estrutural no desequilíbrio entre a situação precária das marcas noticiosas e o lucro 
avultado de plataformas tecnológicas persistia. Um artigo de 2017 do The New York Times 18 dava conta de que a 

Google e o Facebook continuavam a devorar o mercado de publicidade digital, sugando a receita que antes revertia 
para o jornalismo de qualidade.  

 

2018-2019 - A globalização das iniciativas 

 

Com o fim da Digital News Initiative (DNI) em 201819, a Google anunciava o Google News Initiative, num novo 

esforço para centralizar as iniciativas em curso e melhor o combate à desinformação e apoiar a indústria dos media. 
Esta nova iniciativa previa um financiamento de 300 milhões de euros em 3 anos, desta feita dirigido a projetos 
inovadores de todo o mundo. 

No âmbito da Google News Initiative estabeleceram-se três objectivos principais: fazer destacar o jornalismo pericial e, 
ao mesmo tempo, combater a desinformação, especialmente durante eventos de notícias de última hora; ajudar os 

sites de notícias a continuar a crescer a partir da perspetiva de negócios; e criar novas ferramentas para ajudar os 
jornalistas a desempenhar o seu trabalho. 

Os números oficiais referem que entre 2018 e 2020 a Google News Initiative apoiou mais de 6 250 parceiros de notícias 
em 118 países, num total de 189 milhões de euros.20 A Google afirma ainda ter dado formação presencial a 347 mil 
jornalistas.  

A questão da desinformação tornou-se central nos apoios concedidos pela Google. A título de exemplo contam-se em 
2018 um projeto global de literacia mediática financiado com 10 milhões de euros21 ou o compromisso assumido em 

2020 de apoiar com 6,5 milhões a luta contra a desinformação em torno da Covid-1922.    

 

2020 - A emergência da pandemia 

 

Em pleno período pandémico, com o agravamento da situação económica dos grupos de media, a discussão sobre a 

taxação das tecnológicas renasce e reentra na agenda mediática. A Google reagiu à pressão de países como a Austrália 
ou a França com o anúncio novas ajudas às editoras de notícias, reiterando a perspetiva de pagar pelas notícias 

apropriadas23. 

Numa primeira fase da pandemia, em Abril de 2020, o compromisso da Google com a sustentabilidade do ecossistema 

noticioso, resultou no anúncio de um Fundo de Alívio de Emergência para o Jornalismo para redações e jornalismo 

 
18 "News Outlets to Seek Bargaining Rights Against Google and Facebook". The New York Times. 09.07.2017  
19 Google News Initiative announced to fight fake news and support journalism. The Verge. 20.03.2018  
20 https://newsinitiative.withgoogle.com/impact/  
21 https://blog.google/outreach-initiatives/google-news-initiative/elevating-quality-journalism/  
22 https://www.blog.google/outreach-initiatives/google-news-initiative/covid-19-65-million-help-fight-coronavirus-misinformation/  
23 "Bowing to pressure, Google says it will pay publishers for news". Columbia Journalism Review. 26.06.2020.  

https://www.nytimes.com/2017/07/09/business/media/google-facebook-news-media-alliance.html?_r=0
https://www.theverge.com/2018/3/20/17142788/google-news-initiative-fake-news-journalist-subscriptions
https://newsinitiative.withgoogle.com/impact/
https://blog.google/outreach-initiatives/google-news-initiative/elevating-quality-journalism/
https://www.blog.google/outreach-initiatives/google-news-initiative/covid-19-65-million-help-fight-coronavirus-misinformation/
https://www.cjr.org/the_media_today/google-pays-publishers.php
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locais24. No âmbito deste fundo, em 2020, foram financiadas mais de 5 600 redações em 115 países, num total de 39,5 
milhões de euros.25 

Numa fase posterior, em Outubro de 2020, no maior compromisso financeiro até à data, a Google viria a anunciar, a 
intenção de investir mil milhões de euros em conteúdos noticiosos de qualidade26 ao longo dos próximos 3 

anos. O investimento visa permitir a criação de conteúdo para um novo produto: o Google News Showcase.  

O Google News Showcase 27 dá controlo aos editores de notícias de redações premiadas, que podem fazer uma 

curadoria das notícias que pretendem apresentar às audiências (inicialmente no Google News e mais tarde no Google 
Discover e no Search). O Google News Showcase vai permitir às marcas jornalísticas contar uma história e dar mais 
contexto às suas notícias, não apenas através da curadoria editorial dos artigos relacionados, mas também através de 

funções como timelines, pontos-chave ou de componentes como vídeo, áudio ou briefings diários. 

A Google refere que tanto o investimento financeiro como o News Showcase fazem parte de um compromisso de longo 

prazo que visa contribuir para a sustentabilidade financeira global dos parceiros de notícias em todo o mundo. 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 "Google announces a Journalism Emergency Relief Fund for local newsrooms". TechCrunch. 15.04.2020  
25 https://newsinitiative.withgoogle.com/impact/  
26 https://blog.google/outreach-initiatives/google-news-initiative/google-news-showcase  
27 https://blog.google/outreach-initiatives/google-news-initiative/google-news-showcase  
28 https://blog.google/outreach-initiatives/google-news-initiative/google-news-showcase  

https://techcrunch.com/2020/04/15/google-announces-a-journalism-emergency-relief-fund-for-local-newsrooms/
https://newsinitiative.withgoogle.com/impact/
https://blog.google/outreach-initiatives/google-news-initiative/google-news-showcase
https://blog.google/outreach-initiatives/google-news-initiative/google-news-showcase
https://blog.google/outreach-initiatives/google-news-initiative/google-news-showcase


 17 

Facebook - Cronologia dos acontecimentos 

 

2012-2013 - A indefinição estratégica 

 

Comparativamente com a Google, o Facebook parece ter sido envolvido mais tarde nesta discussão sobre as 

compensações aos grupos de media. Tal atraso parece refletir a natureza da plataforma – uma rede social – cujo 
primeiro objetivo é ligar pessoas e por isso está menos dependente dos conteúdos produzidos pelas marcas jornalísticas. 
De facto, um estudo de 2013 do Pew Research Center29 referia que o papel das notícias no Facebook era comum, mas 

incidental. Ou seja, o consumo de notícias na rede social acontecia frequentemente, mas as pessoas não estavam na 
plataforma à procura desse conteúdo.  

As notícias não pareciam ser a prioridade de quem estava no Facebook, mas o aumento dos seus utilizadores tornava 
uma plataforma atrativa para as marcas jornalísticas distribuírem o seu conteúdo. Assim sendo, perante a dúvida em 

relação à mais-valia do consumo de notícias nas redes sociais, um estudo científico de 201230 questionava o retorno 
que os jornais tinham com a sua presença nas redes sociais.  

Nesse estudo de 2012 apontava-se que, a prazo, a partilha gratuita de conteúdo em agregadores online significaria a 

erosão da imprensa escrita e a diminuição de receitas dos media, que não seriam compensadas pelos acessos aos sites 
noticiosos oriundos das redes sociais. Na prática, o que se verificou foi que ao mesmo tempo que se começavam a 

desenhar barreiras (paywalls) que impediam o acesso gratuito aos artigos nos sites de notícias, as marcas jornalísticas 
partilhavam gratuitamente o essencial do seu conteúdo nas redes sociais. O resultado foi uma diminuição do acesso 
direto aos sites de notícias, o que aumentou o poder de multinacionais como o Facebook no controlo do fluxo de notícias 

na internet e aumentou a dependência das organizações de media destas plataformas de distribuição de conteúdo. 

 

2014-2016 - As primeiras iniciativas 

 

A observação do comportamento dos utilizadores do Facebook indicou que as pessoas partilhavam noticias com os seus 
amigos e para utilizavam a rede social se informarem sobre o mundo, falando com os amigos sobre notícias. Esta 

observação levou o Facebook a desenvolver produtos para melhorar essa experiência31.  

Em 2014 o Facebook anunciou o Paper, uma app que funcionava como leitor dos conteúdos do Feed do Facebook, 

entre os quais notícias, num formato equivalente ao de um jornal ou revista. 32 Apesar de não ter tido sucesso, esta 
iniciativa reflete a procura de aproximar a experiência de consumo de informação em papel e em ecrã. No mesmo ano, 

 
29 "The Role of News on Facebook". The Pew Reseach Center. 24.11.2013  
30 Alice Ju, Sun Ho Jeong & Hsiang Iris Chyi (2014) Will Social Media Save Newspapers?, Journalism Practice, 8:1, 1-17  
31 “A long talk with Facebook about its role in journalism”. The Verge. 12.05.2016  
32 https://about.fb.com/news/2014/01/introducing-paper-stories-from-facebook-2/  

https://www.journalism.org/2013/10/24/the-role-of-news-on-facebook/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17512786.2013.794022
https://www.theverge.com/2016/5/12/11663578/facebook-journalism-instant-articles-will-cathcart-interview
https://about.fb.com/news/2014/01/introducing-paper-stories-from-facebook-2/
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outra iniciativa com pouco sucesso foi o Trending Stories, uma forma de ajudar as pessoas a descobrir tópicos de 
notícias que eram populares em toda a comunidade do Facebook33. 

Em 2015 foi lançado o Facebook Instant Articles, com objetivo de aumentar a velocidade de carregamento das 
páginas das organizações de notícias no Facebook, em particular no telemóvel, onde o consumo estava em crescimento 

acelerado.34  

A justificação por detrás do Facebook Instant Articles é o reconhecimento da importância dos conteúdos noticiosos para 

o Facebook. Quando questionado sobre as razões da iniciativa, Will Cathcart, responsável pelo Feed do Facebook, 
afirmou “people come to Facebook for news, and they want to read it. If we make that experience better for consumers, 
that makes News Feed better overall, which is good for us”35 

No âmbito das eleições presidenciais de 2016 nos EUA a desinformação entrou na agenda mediática e logo o Facebook 
seguiu, nesse ano, os passos pioneiros da Google, juntando-se ao projeto da First Draft36. Este projeto visa reunir 

grupos de media, centros de investigação académica e plataformas digitais na procura de soluções para os desafios de 
identificar e verificar informação online. 

 

2017-2019 - Fazer mais pelo jornalismo 

 

O reconhecimento da importância de um ecossistema noticioso saudável para garantir que os utilizadores pudessem 

estar informados e tenham conversas significativas chegou em 2017, com o Facebook Journalism Project 37. O 
projeto assentou em três pilares: 1) O desenvolvimento colaborativo de produtos de notícias, trabalhando com 

organizações de media em novos formatos, apoiando o jornalismo local e os media independentes ou procurando 
soluções de monetização das notícias. 2) O treino e disponibilização de ferramentas para jornalistas, onde se inclui o 
acesso à plataforma de análise de dados CrowdTangle e o apoio à seleção de conteúdos nas redes sociais. 3) O combate 

à desinformação na sua plataforma com aposta na literacia mediática (numa colaboração com o News Literacy Project) 
e através de uma parceria com organizações de verificação de fatos independentes, signatárias do Código de Princípios 

da Rede Internacional de Verificação de Fatos do Poynter. 

No ano seguinte, em 2018, o Facebook anunciou o Community News Project, um fundo de 6 milhões de euros para 
apoiar o jornalismo local no Reino Unido, numa tentativa de inverter a tendência para o desaparecimento das notícias 

locais de qualidade resultante do encerramento de jornais e do despedimento de jornalistas38. No mesmo ano surgiu 
nos EUA Local News Subscriptions Accelerator, um programa piloto de 3 milhões de dólares, para ajudar a 

impulsionar a subscrição digital das publicações locais39. 

 
33 https://about.fb.com/news/2018/06/removing-trending/  
34 "Facebook Instant Articles: BBC News and Guardian sign up to initiative". The Guardian. 13.05.2015  
35 “A long talk with Facebook about its role in journalism”. The Verge. 12.05.2016 
36 https://firstdraftnews.org/latest/social-networks-unite-global-newsrooms-take-action-misinformation-online/  
37 https://www.facebook.com/journalismproject/introducing-facebook-journalism-project  
38 "Facebook pledges £4.5 million to train local journalists in UK, a world first". The Verge. 19.11.2018.  
39 "Facebook launches program to help local news outlets boost digital subscriptions". The Verge. 27.02.2018. 

https://about.fb.com/news/2018/06/removing-trending/
https://www.theguardian.com/media/2015/may/13/bbc-news-guardian-facebook-instant-articles
https://www.theverge.com/2016/5/12/11663578/facebook-journalism-instant-articles-will-cathcart-interview
https://firstdraftnews.org/latest/social-networks-unite-global-newsrooms-take-action-misinformation-online/
https://www.facebook.com/journalismproject/introducing-facebook-journalism-project
https://www.theverge.com/2018/11/19/18102558/facebook-journalism-fund-uk-nctj-local-news-amount
https://www.theverge.com/2018/2/27/17057740/facebook-program-local-news-subscriptions-journalism
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Em 2019, e na sequência de mudanças no algoritmo para valorizar interações mais significativas, que se traduziu na 
maior visibilidade de fontes de notícias de confiança, o Facebook anunciou que iria investir, nos três anos seguintes, 

300 milhões de dólares em parcerias com organizações de notícias, com foco no jornalismo local40. 

No mesmo ano de 2019, o Facebook lançou ainda o News Tab41, uma secção dedicada dentro da plataforma para 

promover notícias com curadoria humana, para apoiar o jornalismo de qualidade. Esta secção implica uma compensação 
financeira às organizações de notícias, pela exibição dos seus conteúdos42 A iniciativa experimental nos EUA foi alargada 

no início de 2021 ao Reino Unido43.  

 

2020 - A emergência da pandemia 

 

A incerteza em torno da Covid-19 e a difusão da desinformação online sobre o vírus revelou a importância da precisão 
na cobertura noticiosa dos eventos mundiais. Neste sentido o Facebook reforçou a moderação da desinformação que 

circula na sua plataforma e promoveu a visibilidade das fontes oficiais como a Organização Mundial de Saúde.  

O impacto económico da crise associada à pandemia também afetou o setor do jornalismo. Assim, o Facebook anunciou 
o investimento de 100 milhões de dólares adicionais no apoio às organizações de notícias em 202044. Este apoio 

aos media concretizou-se em 25 milhões na forma de um fundo para notícias locais e em 75 milhões para gastos em 
anúncios por parte das marcas jornalísticas. 

Na contenda entre as plataformas tecnológicas e as empresas de media o ano de 2020 constituiu um acelerador da 
perceção pública de que o Facebook, e também a Google, teriam de fazer mais para apoiar o jornalismo, uma vez que 

as pessoas procuravam na internet respostas para a incerteza da evolução da pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 "Facebook is committing $300 million to support news, with an emphasis on local." NiemanLab. 15.01.2019.  
41 https://about.fb.com/news/2019/10/introducing-facebook-news/  
42 "Facebook Offers News Outlets Millions of Dollars a Year to License Content". The Wall Street Journal. 08.08.2019. 
43 "Facebook’s News tab comes to UK in first launch outside of the US". The Verge. 25.01.2021. 
44 “Facebook invests $100M in journalism as COVID-19 makes it more vital than ever”. The Verge. 30.03.2020.  

https://www.niemanlab.org/2019/01/facebook-is-committing-300-million-to-support-news-with-an-emphasis-on-local/
https://about.fb.com/news/2019/10/introducing-facebook-news/
https://www.wsj.com/articles/facebook-offers-news-outlets-millions-of-dollars-a-year-to-license-content-11565294575
https://www.theverge.com/2021/1/25/22248814/facebook-news-uk-launch-articles-tab-curated
https://www.theverge.com/2020/3/30/21199358/facebook-investment-journalism-grants-100-million-dollars-advertising-spend
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O caso da Austrália 

 

O ressurgimento da discussão de uma taxa a aplicar às gigantes tecnológicas em favor das organizações de notícias foi 
impulsionado pela Austrália em 2020, com pressões adicionais de países europeus como a França ou a Bélgica e ainda 

ações por parte da União Europeia.  

Logo em 2019, na Austrália, na sequência de um relatório produzido pela Australian Competition and Consumer 

Commission (ACCC), o Facebook e a Google enfrentavam a perspetiva de regulamentação da sua atividade45. Um ano 
mais tarde a ACCC viria a publicar um código obrigatório para as plataformas negociarem com as organizações de 
notícias (“News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code”).  

A justificação das autoridades australianas para forçar uma negociação é o poder relativo das organizações noticiosas 
e dos gigantes da tecnologia. As empresas de media e as plataformas digitais precisam umas das outras, mas apenas 

as plataformas têm capacidade para impor a sua vontade. Google e Facebook são portais de acesso à Internet, e por 
isso as organizações de notícias não têm alternativa senão distribuir o seu jornalismo através destas plataformas 
(beneficiando indiretamente quando os utilizadores acedem aos seus sites de notícias por via dessas plataformas). Mas 

as plataformas digitais também precisam de notícias, vendendo publicidade perante a atenção dada às notícias. A ACCC 
estima que o Google recolhe 47% de toda a publicidade online na Austrália; o Facebook recolhe 21%46. 

Em Abril de 2020, a direção do Facebook tinha feito notar o seu descontentamento relativamente à tentativa de o 
Governo da Austrália fazer as gigantes tecnológicas pagar por conteúdos de notícias47. No mesmo mês, a Autoridade 

de Concorrência francesa ordenava que a Google passasse a negociar com as agências de notícias francesas, nos três 
meses seguintes, para pagar pela reutilização de trechos de notícias48. Mais tarde, em Outubro de 2020, o projeto a 
implementar pelo Governo belga também começou a ganhar forma49. 

A resposta da Google e o Facebook chegou ainda no verão de 2020, com o anúncio de que estavam disponíveis a pagar 
pelas notícias utilizadas, desde que mediante os seus próprios termos50. Apesar da intenção, os termos desse pagamento 

estavam por definir, e as gigantes tecnológicas foram acusadas de fazer uma manobra de charme de relações públicas 
para agradar aos media, e não dar resposta às necessidades da indústria de notícias. 

Na Austrália, em Fevereiro de 2021, o parlamento transformou em lei o “News Media and Digital Platforms Mandatory 
Bargaining Code”. A lei obrigava as plataformas tecnológicas a pagar às empreses de media australianas pelo conteúdo 
de notícias disponibilizado ou veiculado nas suas plataformas. Assim, o Facebook e a Google foram forçados a avançar 

com negociações diretas com os publishers, de modo a evitar imposições do governo australiano em relação aos 
montantes a pagar. 

Os acontecimentos na Austrália escalaram e, a 17 Fevereiro de 2021, o Facebook impediu as organizações de notícias 
australianas de publicarem conteúdo nas suas plataformas e impossibilitou os utilizadores australianos de partilharem 

 
45 "Facebook and Google face tighter rules in Australia as ACCC releases report". The Guardian. 26.07.2019  
46 "Why Google and Facebook are being asked to pay for the news they use – explainer". The Guardian. 04.09.2020. 
47 "Google announces a Journalism Emergency Relief Fund for local newsrooms". Tech Crunch. 15.04.2020  
48 "France is the latest European country to demand that Google pay news orgs for including their stories in search". NiemanLab. 09.04.2020  
49 "Brussels’ plan to rein in Big Tech takes shape". Politico. 30.09.2020  
50 "Google paying publishers is more about PR than the needs of the news industry". NiemanLab. 25.06.2020  

https://www.theguardian.com/media/2019/jul/26/facebook-and-google-face-tighter-rules-in-australia-as-accc-releases-report
https://www.theguardian.com/technology/2020/sep/05/why-google-and-facebook-are-being-asked-to-pay-for-the-news-they-use-explainer
https://www.theguardian.com/technology/2020/apr/20/facebook-disappointed-in-australias-attempt-to-make-tech-giants-pay-for-content
https://www.niemanlab.org/2020/04/france-is-the-latest-european-country-to-demand-that-google-pay-news-orgs-for-including-their-stories-in-search/
https://www.politico.eu/article/digital-services-act-brussels-plan-to-rein-in-big-tech-takes-shape-thierry-breton-margrethe-vestager
https://www.niemanlab.org/2020/06/google-paying-publishers-is-more-about-pr-than-the-needs-of-the-news-industry/
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links de notícias. A justificação oficial do Facebook51 para essa medida foi que a relação de poder era outra: “the value 
exchange between Facebook and publishers runs in favor of the publishers”; sendo que rede social apenas em 2020 

tinha gerado 5,1 mil milhões de redireccionamentos (referrals) gratuitos para os editores de notícias australinos, num 
valor estimado em 407 milhões de dólares australianos. Além disso, de acordo com o Facebook “the business gain from 

news is minimal” uma vez que as notícias apenas correspondem a 4% do conteúdo que as pessoas veem no seu feed. 

A contenda entre as autoridades australianas e o Facebook durou cinco dias, sendo que no dia 22 de fevereiro o 

Facebook recuou e aceitou negociar o pagamento com as organizações de notícias na Austrália52, seguindo o exemplo 
da Google. No mesmo mês, a União Europeia emitiu um comunicado, referindo que pondera concertadamente pedir à 
Google e ao Facebook que comecem a pagar pelas notícias apropriadas e reutilizadas no espaço europeu53.  

No rescaldo da situação na Austrália, o Facebook e a Google fizeram promessas adicionais de aumento dos apoios 
dirigidos ao jornalismo. Paralelamente, os acordos bilaterais entre estas plataformas digitais e os publishers parecem 

avançar em diferentes países, indicando que Facebook e Google preferem ser pró-ativos e assim esvaziar legislação 
nacional sobre o tema54. Por outro lado, estes acordos bilaterais permanecem envoltos em secretismo, dificultando o 
posicionamento dos órgãos de comunicação social perante a incerteza dos termos acordados.  

Em Portugal é expectável que a União Europeia (UE) assuma um papel mediador neste conflito entre plataformas de 
distribuição (Facebook e Google) e produtores de conteúdos noticiosos (grupos de media), sendo que o enquadramento 

legal em vigor na UE remete para uma negociação que assenta em compensações devidas por violação dos direitos de 
autor, estando em aberto taxações adicionais sobre os lucros das plataformas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 https://about.fb.com/news/2021/02/changes-to-sharing-and-viewing-news-on-facebook-in-australia/  
52 "Facebook cede na Austrália. E na Europa como será?". Expresso. 27.02.2021  
53 "União Europeia pondera pedir à Google e ao Facebook que comecem a pagar por notícias". Público. 09.02.2021  
54 "4 takeaways from Facebook’s Australian brawl". Politco. 02.03.2021 

https://about.fb.com/news/2021/02/changes-to-sharing-and-viewing-news-on-facebook-in-australia/
https://expresso.pt/economia/2021-02-27-Facebook-cede-na-Australia.-E-na-Europa-como-sera-
https://www.publico.pt/2021/02/09/economia/noticia/uniao-europeia-pondera-pedir-google-facebook-comecem-pagar-noticias-1949892
https://www.politico.eu/article/4-takeaways-facebook-australia-brawl/
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Compensar os media - Abordagem australiana vs. europeia 

 

Segundo um artigo da Create55, a Austrália e a União Europeia (UE) usam duas abordagens regulatórias diferentes para 
atingir o mesmo objetivo: fazer com que as plataformas paguem pelo uso de conteúdo de notícias. 

Na UE, na sequência da nova Diretiva de Direitos Autorais (Diretiva 2019/790), a justificação para exigir um pagamento 
às plataformas remete para o direito dos editores da imprensa. Assim, é a questão dos direitos de autor que surge 

como base jurídica para a necessidade de compensar as empresas de media, uma vez que é exigido às plataformas 
digitais autorização dos editores para o uso de publicações da imprensa nos seus serviços. Por exigir autorização, as 
plataformas precisam de licenciar o conteúdo de editores de media impressos. É para concretizar este processo de 

licenciamento que a UE pede às plataformas que se sentem à mesa de negociações com as organizações de notícias. 

Apesar dos avanços recentes, a lei da UE não fornece uma resposta clara à questão do status de direitos autorais do 

uso de conteúdo de notícias por plataformas digitais, e a nova Diretiva de Direitos Autorais (Diretiva 2019/790) não 
resolve esse enigma, embora adicione outra camada de regulamentação: um direito vizinho de imprensa e editores. 

Os direitos autorais foram excluídos da base legal para as negociações na Austrália. De facto, um relatório produzido 

pelas autoridades australianas em 2019 discute resumidamente o uso de manchetes, trechos e fotografias por 
plataformas digitais, e chega à conclusão de que, de acordo com a jurisprudência em vigor, o uso de capas e trechos 

provavelmente não infringirá a lei de direitos autorais. Igualmente relevante é a ausência à questão da partilha de links 
nesse relatório de 2019, uma vez que, de acordo com a jurisprudência australiana, o fornecimento de links não é uma 

comunicação direta ao público, e por isso não se insere no domínio da infomediação per se. 

A justificativa formal para a lei australiana (“News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code”) são os 
“desequilíbrios do poder de negociação entre as plataformas digitais e as empresas de notícias australianas”. Como 

explica o supramencionado relatório de 2019, a Google e o Facebook são espaços indispensáveis para a exibição de 
notícias, mas os grupos de media não têm poder negocial para exigir o pagamento pelo uso dos seus conteúdos nessas 

plataformas. Assim, compreendemos que a lei australiana visa corrigir um desequilíbrio sistémico de poder na relação 
entre as plataformas e os meios de comunicação social, significando que os órgãos de comunicação têm uma base 

económica para solicitar o pagamento. 

Em comparação com a UE, a lei australiana concentra-se mais no processo de negociação. A lei descreve as medidas 
formais que as partes devem tomar para chegar a um acordo (ou a imposição desse acordo por um árbitro), bem como 

os fatores que a considerar quanto ao pagamento devido aos meios de comunicação (nomeadamente os benefícios 
para as plataformas ou os encargos resultantes do pagamento aos media). 

O direito dos editores da imprensa da UE, ao contrário do código australiano, concentra-se em fornecer uma base legal 
para permutas entre editores e plataformas, ao mesmo tempo que deixa o aspeto processual em grande parte não 
regulamentado. Um aspeto distintivo na UE é que uma parte da remuneração recebida pelos editores da imprensa deve 

ser dada aos autores, enquanto a lei australiana não prevê compensações para os autores de conteúdos noticiosos (os 
jornalistas). 

 
55 “Making Google and Facebook pay? Comparing the EU press publishers’ right and Australian Draft Media Bargaining Code”. CREATe. 15.09.2020  

https://www.create.ac.uk/blog/2020/09/15/making-google-and-facebook-pay-comparing-the-eu-press-publishers-right-and-australian-draft-media-bargaining-code/
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Até à data, apenas a França implementou o direito dos editores de imprensa, e, comparando com os Estados-Membros 
que já apresentaram as suas propostas de implementação, entra em mais detalhes no que diz respeito ao mecanismo 

de negociação. Os editores franceses podem negociar individualmente ou confiar a organizações de gestão coletiva 
para negociar em seu nome. Os pagamentos das plataformas aos editores devem ser baseados na sua receita de uso 

direto e indireto de publicações da imprensa, e leva em consideração, entre outros, os investimentos feitos pelos 
editores e a importância do uso de publicações da imprensa para o serviço da plataforma. Esses critérios são 

semelhantes aos fatores que um árbitro deve levar em consideração ao tomar sua decisão de acordo com a lei 
australiana. 
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O peso da Google e do Facebook 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 do mercado publicitário português. 

A forte dependência das empresas e anunciantes face a estas plataformas 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 1. Composição de receitas Google (em Mil Milhões de Dólares), 2009 a 2020 

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 multinacionais americanas detenham entre 60% a 75% das receitas publicitárias em Portugal, com 

tendência para aumentar.56 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 atores sem residência fiscal em Portugal. Uma outra fonte estimava 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).57 As questões da competitividade e do livre mercado não estão, portanto, fora do 

contexto desta análise, tanto nas diversas vertentes financeiras como nas próprias práticas de produção e distribuição 
de conteúdos, levantando questões relativas ao abuso de posição dominante. 

 
56 Jornal de Negócios, 23/03/2017, Google e Facebook dominam publicidade online. 
57 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


 25 

0.7 1.9
3.2 4.3 7.0 11.5

17.1
26.9

39.9

55.0

69.7

84.2

0.5 0.8
0.9

1.0

0.8

0.7

0.8

0.8

1.0

1.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Receitas publicitárias Outras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Composição de receitas Facebook (em Mil Milhões de Dólares), 2009 a 2020 

Fonte: Statista. Edição: Obercom. 
 

Quando analisamos o desequilíbrio de poder entre grupos de media e plataformas digitais, colocam-se duas questões 

que não podem ser abordadas de forma isolada, na medida em que se constituem como um potencial círculo vicioso: 
a necessidade de encontrar alternativas para a quebra de receitas dos grupos de media e as soluções de publicidade 
digital que reforçam o poder das plataformas.  

De facto, a quebra de receitas no sector dos media nacionais exige a procura de novos públicos e de novas formas de 
lhes fazer chegar conteúdos, alternativa que é oferecida de forma otimizada por soluções como a publicidade digital 

em redes sociais e motores de busca. Contudo esta dependência da publicidade digital não resolve o problema uma 
vez que o investimento em publicidade digital – efetuado por empresas de todos os setores – vai canalizar receitas para 

fora do país, uma vez que existe propensão para publicar anúncios em plataformas como a Google o Facebook. Assim, 
a maioria das receitas de publicidade digital seguem para fora do ecossistema publicitário (e fiscal) português, 
agravando ainda mais as condições precárias da indústria de notícias, que motivaram essa solução digital. Assim, e 

embora o volume de anunciantes seja maior com a publicidade digital, a receita proveniente de cada anunciante 
individual é muito menor, e a maior parte dessa receita reverte a favor das plataformas digitais (e não dos legacy 

media, antes considerados espaços privilegiados para a exibição de anúncios). 

Esta lógica circular reforça o desequilíbrio de poder, sendo que a observação da informação disponível indica a existência 
de duas dinâmicas de movimentação de investimento (que representam uma transferência de receitas dos grupos de 

media para as plataformas digitais). 
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Figura 3. Síntese de dinâmicas do mercado publicitário português 

Fonte e Edição: OberCom. 

 

As duas vagas de movimentação de investimento (intersectorial e transfronteiriça) 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 diretamente para os 

grandes atores transnacionais do ecossistema digital, em virtude das perdas de investimento na imprensa escrita. Nesse 
período, os ganhos modestos com a publicidade no sector da televisão (de acordo com a Omnicom), sustentam este 

argumento de que as gigantes tecnológicas (Google e Facebook) são as grandes beneficiárias das soluções digitais para 
o financiamento dos grupos de media. 

 

Publicidade digital e o duopólio Google e Facebook em Portugal 

 

A centralidade 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 (com métricas sobre a audiência e o retorno financeiro dos 

anúncios), 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. 

A tarefa de medir o mercado publicitário digital é muito complexa. Embora se saiba que Google e Facebook, por si só, 

detêm mais de metade do mercado digital global, estas duas companhias não fornecem dados sobre o valor das receitas 
publicitárias por país. É difícil obter números concretos, e por isso apenas podemos apresentar estimativas através do 

cruzamento de fontes que, não só fornecem dados diferentes, como, muitas vezes, dizem respeito a geografias díspares. 

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 
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Google e Facebook detivessem, 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 4. Composição de receitas publicitárias globais (fonte: Magna Global) e para os E.U.A (eMarketer) (%), 201858 
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. 
 

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 

 
58 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/


 28 

4,800 4,342 4,212 5686
9235

16,622
22,398

26,638
32,127

35,579 37,363

55,600

70,344

85,430

98,967

116,530

133,967

148,704

136,064

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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 de espaços tradicionais, mas pela rápida ascensão 

de novos players com aspirações monopolistas, como por exemplo Amazon, Snapchat59, e outros. O duopólio Google e 
Facebook tenderá por isso a ser cada vez mais frágil.  

A estimativa do Dinheiro Vivo, feita com base em investigação jornalística e em entrevistas com atores-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 multinacionais americanas no 

nosso mercado, recorremos aos dados fornecidos pela Omnicom para o mercado português em termos de investimento 
publicitário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Omnicom - Investimento publicitário digital em Portugal (Milhares de €), 2002 a 2020 

Fonte: Omnicom. Edição: OberCom. 
 
 
A Omnicom estima que o investimento publicitário digital que fica em Portugal tenha aumentado mais de 30 vezes entre 
2002 e 2020, dos 4 800 para os 136 064 milhares de € (cerca de 136 milhões de euros). Este aumento segue as 
tendências observadas nos mercados internacionais, que refletem a mudança de paradigma e a ascensão do digital 

 
59 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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enquanto arena privilegiada para o mercado publicitário.60 É de salientar as quebras registadas na transição entre 2019 
e 2020, em sequência da pandemia provocada pela Covid-19, que provocaram uma contração do mercado em termos 

de investimento na ordem dos 8,5%, dos 148 704 para os já referidos 136 064 milhares de €. 

No cálculo para estas estimativas do peso da Google e do Facebook, feitas com base numa regra de proporcionalidade 

direta, foi utilizado o valor do investimento publicitário digital em Portugal para 2020 (136 064 milhares de €), 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estimativas OberCom para a dimensão do mercado publicitário digital português e peso do duopólio Google e Facebook 
(milhares de €), em 2020 

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. 
 

 
60 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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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.  

A estimativa a partir dos dados da Magna Global, assumindo que Google e Facebook detêm 84,0% do mercado 

publicitário digital português, é que as duas plataformas representam no seu conjunto mais de 714 336 milhares de €, 
tendo o mercado digital no seu total 850 000 milhares de € (uma dimensão superior ao conjunto do mercado português 
digital e não digital, de acordo com a Omnicom e o INE). A estimativa feita com base nos dados avançados pelo Dinheiro 

Vivo (70% para Google e Facebook), apontam para um valor global de mercado a rondar os 453 000 milhares de €, 
com Google e Facebook a arrecadarem, em 2020, cerca de 317 482 milhares de € de receitas publicitárias digitais no 

nosso país. A estimativa feita com base na proporção calculada pela eMarketer para o mercado norte-americano, 
corresponderia no mercado digital português a um valor total a rondar os 316 000 milhares de €, sendo que os 56,8% 
do Google e Facebook correspondem a 180 363 milhares de €. 

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 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 atores nacionais intervirem de forma eficaz, 
garantindo a sua sobrevivência futura.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 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 €), 2020 

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, que acreditamos serem diminutas face ao tamanho das duas empresas 
duopolistas e às dinâmicas de consumo online em Portugal. 

As estimativas OberCom para o valor de mercado digital, com base no peso também estimado pelo Dinheiro Vivo de 
70% parar Google e Facebook, são de cerca de 453 546 milhares de € em 2020, sendo as receitas de media nacionais 
de 136 milhões de euros e as do Google e Facebook de cerca de 317 milhões. 

Valor estimado de IVA 
não cobrado anualmente 

73 021 M€ 
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Podemos estimar, em termos fiscais, as implicações destes valores de receitas, caso as receitas de publicidade da 
Google e do Facebook fossem taxadas em território nacional. Assim, caso houvesse lugar à tributação nacional em sede 

de IVA da totalidade deste valor de 317 milhões de € chegamos à estimativa de que Google e Facebook contribuiriam, 
com cerca de 73 Milhões de € / ano, tendo por base a estimativa do Dinheiro Vivo de que representam cerca de 70% 

das receitas publicitárias digitais no nosso país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. 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 €), 2020 

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 73 021 milhares de € teríamos de somar ainda um valor conservador de IRC (tributando 50% das receitas 
líquidas de 317 milhões €). Ao nível do IRC seriam obtidos 33 336 milhares de € no ano de 2020, relativos ao imposto 

sobre as receitas estimadas de cerca de 317 milhões de €. No total, entre IVA e IRC sobre as receitas de publicidade, 
teríamos 106 milhões de € a mais para os cofres do Estado pago por Google e Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. 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 €), 2020 

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%. 
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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, consequências negativas para os grupos de media e para o 
Estado português. Por um lado, fomenta uma desigualdade económica que impacta negativamente a indústria de 

notícias e, por outro lado, prejudica o Estado que tem uma dupla perda de receita em impostos (IVA e IRC).  

É de salientar que estes dados assumem, por limitação metodológica, que o negócio de Google e Facebook terão sofrido 

uma retração semelhante à sentida por todo o mercado publicitário, sendo que não nos é possível estimar se essa 
quebra de volume de negócio se terá verificado nesse sentido e intensidade. Pelo contrário, há fontes que apontam 
para que o estas duas empresas tenham beneficiado do período pandémico com um aumento de volume de negócio e, 

por consequência, de receitas.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: 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%. 
 

Convém relembrar que o mercado publicitário tem uma dimensão invisível, que representa uma proporção muito 

significativa em termos de receitas e que pode inclusivamente cuja opacidade tem implicações ao nível da regulação e 

 
61 CNBC, Facebook, Google and Amazon are reaping the benefits from advertising’s pandemic hot streak. 
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planeamento político. Temos de considerar que estamos a presenciar um mercado que na recuperação da crise 
financeira de 2008 viu uma parte expressiva das receitas recuperadas a sair das fronteiras de Portugal – o valor 

transitou, não só de um sector da imprensa em decadência para o digital, mas também para fora da jurisdição nacional. 

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 total, relativo a todos os setores. 

Assumindo estas estimativas, e consequentemente que o valor que estimámos de 317 482 milhares de € se aproxima 
da realidade, em 2020 o mercado publicitário português terá sido, em termos de investimento, 22 959 milhares de € 
superior ao valor máximo observado em 2007 de 806 milhões de euros, com base em estimativas Omnicom.  

Não nos é possível estimar os dados para os anos anteriores, uma vez que 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 estimativa de 70% relativa a 2020. Como referido anteriormente, estes dados são relevantes, não 
só pela sua dimensão, como também pelo facto de apontarem que 36,7% do mercado publicitário português está 
invisível aos olhos dos concorrentes, dos agentes políticos e dos reguladores, por pertencerem a empresas cujos 

resultados operativos não são conhecidos do público. Esta parcela invisível do mercado suporta a tese de que o 
decréscimo de valor do sector da imprensa no total do mercado publicitário português não terá desaparecido, mas 

migrado para uma parcela do mercado digital que é detida por empresas estrangeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Valor total de apoios do Estado na forma de compra de publicidade antecipada em Maio de 2020 e encaixe fiscal 
estimado com receitas de Google e Facebook em 2020 (estimativa OberCom) 

Fonte: OberCom. 
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A nossa estimativa é que se a Google e o Facebook fossem tributadas em sede de IVA (à taxa de 23%) e em sede de 
IRC (tributação sobre 50% das receitas líquidas), o Estado Português teria encaixado em 2020 aproximadamente 116 

milhões de euros com os impostos pagos por estas multinacionais. 

Estes valores são particularmente notáveis em contexto de crise pandémica, com muitas empresas de media a enfrentar 

sérias ameaças à sua sobrevivência. Em Maio de 2020 o Governo português declarou que iria apoiar os meios de 
comunicação sociais nacionais com a aquisição de publicidade antecipada num valor total de 15 milhões de euros, para 

fazer face às perdas resultantes da primeira vaga da pandemia e consequente confinamento. O valor conservador 
estimado por OberCom para a tributação de Google e Facebook (116 milhões de euros) é sete vezes superior ao valor 
atribuído pelo Governo português para apoio à Comunicação social. 

As estimativas OberCom procuram aumentar a informação disponível sobre o peso da Google e do Facebook no mercado 
publicitário digital em Portugal. Em todo o caso, a existência de uma parcela desse mercado que permanece invisível, 

coloca sérios entraves à correta identificação das compensações devidas pelas plataformas digitais aos grupos de media.  
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O que podemos esperar no futuro? 

 

A evolução das iniciativas promovidas pelas plataformas digitais ao longo dos anos, e os acontecimentos recentes na 
Austrália, apontam para o reconhecimento da limitação das iniciativas realizadas no passado, numa assunção cada vez 

mais evidente da importância central que o ecossistema noticioso tem para as plataformas. 

Ao longo do tempo as plataformas tecnológicas Google e Facebook reconheceram as seguintes necessidades:  

 

• colaborar com os grupos de media para melhorar a experiência de consumo de notícias online (aproximando 
da experiência em papel); 

• promover a digitalização da atividade jornalística e a inovação nos formatos e conteúdos; 

• colaborar com os jornalistas para oferecer melhores produtos e otimizar as plataformas; 

• apoiar a diversificação da produção de notícias para alimentar as plataformas (em particular com apoio às 
notícias locais ou a projetos independentes); 

• colaborar com os jornalistas para combater a desinformação; 

• aumentar a visibilidade online das marcas jornalísticas de referência; 

• apoiar a produção de notícias de qualidade para manter a confiança dos utilizadores nas plataformas; 

• compensar economicamente as marcas jornalísticas pelo conteúdo de qualidade que é exibido nas plataformas; 

• garantir a sustentabilidade económica do modelo de negócios da indústria de notícias. 

 

Apesar da evolução no sentido de as plataformas compensarem as organizações de media, o futuro será uma batalha 
com avanços e recuos à medida que novas imposições de parte a parte se forem tornando mais evidentes e 

extremadas62. Logo em março de 2021 surgiu a possibilidade Facebook em suspender os seus serviços do Canadá, na 
sequência de uma tentativa de negociar um acordo semelhante ao da Austrália63. Independente dos desenvolvimentos 
concretos, o prolongamento da contenda na Austrália prejudicou a dimensão ética e moral das gigantes tecnológicas, 

o que reforça a posição negocial das marcas jornalísticas em negociações futuras64. 

Ao nível da UE foram apresentados dois conjuntos novos de regras, o Digital Markets Act (DMA) e o Digital Services Act 

(DSA), esta última em substituição de uma diretiva sobre o comércio eletrónico com 20 anos. Ambos incidem sobre as 
plataformas online com mais de 45 milhões de utilizadores na Europa, mas o DMA visa garantir a concorrência entre as 

plataformas enquanto o DSA tem como objetivo garantir a transparência das plataformas e o combate aos conteúdos 
ilegais e às práticas online que prejudicam a democracia. Estas medidas são importantes uma vez que vão no sentido 

 
62 "Australia’s move to tame Facebook and Google is just the start of a global battle". The Guardian. 24.02.2021   
63 "Facebook Canada head rejects idea of Australia-style news payment rules". CBC. 31.03.2021  
64 "4 takeaways from Facebook’s Australian brawl". Politco. 02.03.2021  

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/24/australia-facebook-google-global-battle-governments-journalism
https://www.cbc.ca/news/politics/facebook-canada-news-payment-1.5968480
https://www.politico.eu/article/4-takeaways-facebook-australia-brawl/
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da maior regulamentação da atividade das plataformas digitais, estando previstas multas pesadas pelo seu 
incumprimento.65 

Nesta fase assistimos a uma grande movimentação por parte de um conjunto de Estados que parecem concertar a sua 
tomada de posição face às gigantes tecnológicas, num momento de profunda disrupção nas formas de financiamento 

dos media, exponenciada pelo fenómeno Covid-19.  

Em Portugal, as estimativas da OCDE no estudo “Um novo modelo de tributação mais justo e adaptado à economia 

digital”, apontam que a taxação dos lucros excessivos de 5 500 multinacionais poderiam gerar uma receita fiscal na 
ordem dos 233 milhões de euros, com Google e Facebook a representarem cerca de metade dessa receita66.  

Apesar tributação das plataformas digitais parecer ser uma questão de tempo, o alcance dessas medidas ainda está 

por apurar. Em França e em Espanha, por exemplo, a Google respondeu com taxas de anúncios mais altas à 
implementação de um imposto digital sobre os lucros das gigantes tecnológicas67 (refletindo nos preços praticados o 

potencial aumento do imposto). 

No caso da França está previsto um imposto digital de 3% sobre os lucros de 30 grandes empresas, a grande maioria 
norte-americanas, sendo estimado em 500 milhões de euros o valor a arrecadar anualmente 68, um valor que superior 

a toda a verba alocada pela Google, até 2021, em projetos de apoio ao jornalismo em todo o mundo. Resta saber se 
esse dinheiro, ou pelo menos parte, vai ser utilizado para apoiar o jornalismo.  

Em todo o caso, assistimos a uma pressão cada vez maior no sentido da regulamentação das plataformas que vai 
beneficiar a indústria de notícias, e as negociações diretas com as plataformas, a existir, não podem esquecer a 

cronologia das iniciativas e as lições aprendidas com as negociações anteriores. 

No entanto, devemos ter em atenção que o processo de relação das plataformas digitais com cada país é duplo, pois 
ocorre face a estados, o pagamento ou não de impostos, e face aos editores de notícias, pagar ou não pela utilização 

de notícias. A economia de um país sofre assim pela diminuição de receitas, junto dos editores de notícias, e diminuição 
de impostos, junto dos estados.  

As soluções em experimentação tendem a olhar cada uma dessas dimensões em separado, mas elas são 
interdependentes. Se as plataformas passarem a pagar pelas notícias aos editores, aumentarão os custos das 

plataformas e as receitas dos editores, os últimos pagarão mais impostos nacionalmente e as plataformas poderão vir 
a pagar menos impostos do que potencialmente pagariam hoje, pois aumentarão os seus custos com notícias – algo 
ainda não experimentado.  

Consequentemente, apenas uma solução que reponha um aumento de custos às plataformas e um aumento de receitas 
aos media poderá normalizar a relação dessas plataformas com os países e contribuir para uma maior justiça fiscal e 

equidade no campo dos negócios. 

 

 

 
65 "Explainer-Tough EU tech rules: here's the what, why and what comes next". Reuters. 15.12.2020 
66 “Taxa sobre tecnológicas daria 233 Milhões a Portugal”. Jornal de Negócios. 12.05.2021 
67 “Google flags higher ad rates in France and Spain after digital tax”. The Local. 06.03.2021 
68 "France 3% digital tax targets Google, Amazon and Facebook". CNBC. 06.03.2019 

https://www.reuters.com/article/eu-tech-explainer-idUSKBN28P23T
https://www.thelocal.fr/20210306/google-flags-higher-ad-rates-in-france-and-spain-after-digital-tax/
https://www.cnbc.com/2019/03/06/france-3-percent-digital-tax-targets-google-amazon-and-facebook.html
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