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Introdução 

 

Ao longo dos últimos anos, o OberCom tem produzido documentos que compilam estatísticas oficiais de 
importantíssimo relevo para a compreensão da realidade dos media em Portugal. Um dos trabalhos mais 
completos elaborados pelo OberCom, desde 2014, é aquele que produz análises robustas dos principais 

indicadores de desempenho dos vários sectores de media em Portugal. Estas análises inovadoras calibram 
dados mais descritivos publicados pelas instituições oficiais que medem o desempenho dos sectores, 

permitindo esmiuçar a posição das grandes marcas num mercado competitivo que é profundamente suscetível 
às crises económicas e às crises de valores.  

O presente relatório vinca a importância deste segmento editorial do OberCom, no atual contexto de surto 
pandémico em que vivemos. Não só o relatório continua a garantir a leitura longitudinal destes principais 
indicadores de desempenho da imprensa, como também representa um documento de interesse durante esta 

nova realidade pandémica, cujo derradeiro impacto continuará por determinar nos próximos meses.  

No último trimestre de 2020, o OberCom1 ensaiava já uma leitura necessária e original sobre o impacto da 

pandemia no sector da imprensa, num documento que pretendia sobretudo dar resposta à necessidade de 
reajustar a leitura feita meses antes2 que contemplava ainda, apenas e só, dados relativos a 2019 e, portanto, 

relativos ao período pré-pandémico. Neste relatório, que permitiu ficar desde logo a conhecer uma dinâmica 
muito própria do comportamento da imprensa nos primeiros meses da crise, observou-se um aumento 
significativo, em algumas publicações, do número de assinaturas online, ao passo que a venda de exemplares 

em banca acabou por decair. Contudo, concluiu-se que o aumento muito significativo da circulação digital 
paga não compensava diretamente as quebras na circulação impressa paga, não só pelas consequências ao 

nível do investimento publicitário, mas, também, pelo facto de o valor monetário relativo da unidade digital 
paga ser inferior ao da unidade impressa. 

É tendo esta ideia como base que fazemos neste relatório um novo ponto de situação, tentando perceber o 

que mudou ou o que se mantém desde a última recolha de dados da APCT.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
1 https://obercom.pt/wp-content/uploads/2020/11/Circulac%CC%A7a%CC%83o_final_16Nov.pdf 
2 https://obercom.pt/media-em-portugal-analise-ao-desempenho-dos-media/ 

https://obercom.pt/wp-content/uploads/2020/11/Circulac%CC%A7a%CC%83o_final_16Nov.pdf
https://obercom.pt/media-em-portugal-analise-ao-desempenho-dos-media/
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Sumário Executivo 

 

O presente relatório tem como objetivo aprofundar leituras diacrónicas que recuam ao ano de 2008 e que se 
estendem ao ano de 2020 e aos últimos resultados divulgados por instituições e organismos que coligem 
informação relativa ao sector da imprensa, seus grupos e títulos no mercado. O principal objetivo passa por 

levar a cabo uma atualização sistemática com base em dados referentes ao ano de 2020, na linha do que tem 
sido costume nos últimos anos de produção de informação por parte do OberCom, permitindo deste modo 

continuar a acompanhar a evolução das dinâmicas do mercado da imprensa escrita em Portugal, em especial 
num período fortemente disruptivo e marcado por transformações evidentes no mercado da imprensa, 

nomeadamente a transição forçada de uma economia física dos jornais para a economia digital, em virtude 
do período de receio associado ao manuseamento de objetos no formato físico, em período pandémico, e aos 
sucessivos confinamentos. 

A presente edição, tal como as anteriores, recorre a um conjunto de fontes que tradicionalmente aglutinam 
informação relativa ao sector da imprensa e à sua evolução. Para interpretação das tiragens e circulação 

impressa paga, recorreu-se ao Boletim Informativo Jan/Dez 2020 da Associação Portuguesa para o Controlo 
das Tiragens e Circulação (APCT), recuperando leituras anteriores até ao ano de 2008. Neste estudo fazem 

parte os seguintes títulos de imprensa diária e semanal: Correio da Manhã, Jornal de Notícias, Diário de 
Notícias, Público, Expresso, Visão, Sábado, Diário Económico, Jornal de Negócios, Jornal Económico, Record, 
O Jogo e Courrier Internacional.  

O exercício aqui levado a cabo tem como finalidade ir ao encontro do interesse estratégico dos associados do 
OberCom na aquisição de conhecimento original sobre as dinâmicas comerciais do sector em que estes atuam, 

nomeadamente o sector da Imprensa, numa altura em que a crise pandémica parece ditar algumas tendências 
que não estavam contempladas nos últimos relatórios. Contudo, a relevância do presente relatório vai para 
além do interesse estratégico dos grupos de media, trazendo igualmente valor acrescentado a profissionais 

da academia e demais públicos interessados nas leituras da evolução do sector da imprensa escrita. As linhas 
gerais do presente estudo passam por:  

 
a) conhecer a evolução do volume de tiragens e evolução da circulação impressa de um conjunto de 

títulos de imprensa,  
b) interpretar a relação que existe entre a evolução das tiragens e circulação impressa paga, 
nomeadamente no que aos ajustes diz respeito, isto é, a calibração anual que resulta das leituras 

daquilo que é vendido e do número de exemplares em banca;  
c) perceber tendências resultantes da comparabilidade entre diferentes indicadores de análise, 

nomeadamente a questão da eficiência, ou força, que pode ser calculada a partir da circulação 
impressa paga, pelo volume de tiragens de cada publicação (Índice de Eficiência de Publicações, 

IEPU);  
d) perceber a relação entre o material que circula no formato tradicional, e a evolução de assinaturas 
digitais nesta era pandémica.  
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Os resultados analisados neste relatório sugerem a agudização da crise da venda de jornais em banca, em 
virtude do período pandémico. Significa isto que, em 2020, a queda no volume de circulação impressa paga é 
a pior entre todos os anos analisados, o que reforça a ideia de que este é um formato a passar por evidentes 

dificuldades de captação de públicos. Com efeito, estudos anteriores, focados num comportamento mais ou 
menos constante no decréscimo do volume de material vendido em banca, sugeriam o ano de 2029 como 

hipotético ano (num exercício especulativo) de fim de circulação de jornais no formato impresso. Contudo, em 
2020 os resultados para a circulação impressa paga de jornais são de tal forma reduzidos, que a previsão para 

o fim da circulação impressa paga é antecipada em dois anos (2027), tendo em conta o mesmo exercício 
especulativo. De salientar ainda que, entre todas as marcas analisadas, o jornal Expresso é aquele que mais 
sustentável se mantém no formato impresso, perdendo apenas residualmente no número de exemplares 

vendidos em banca, face ao ano anterior, ao contrário de todas as outras publicações.  

Por outro lado, e a acompanhar o ritmo de queda da circulação impressa paga, também o volume de tiragens 

acaba por ser reduzido de forma muito substancial para fazer face a essa mesma queda. Sugere-se até que, 
tendo em conta o menor decréscimo de tiragens em 2020, de entre todos os anos analisados, o ajuste de 
material vendido em banca poderá ter sido ajustado ao longo dos diversos meses de pandemia para fazer face 

à menor procura por jornais no formato impresso durante os diferentes períodos de confinamento, o que 
resultou na maior diminuição do volume de tiragens de jornais neste ano de 2020.  

Por último, e em contraciclo, destaca-se um aumento significativo, em algumas publicações, nomeadamente 
Público e Expresso, da circulação digital paga. Em todo o caso, constata-se que o volume de pagos, calculado 

pela soma da circulação impressa paga e circulação digital paga, está longe de atingir valores obtidos 
isoladamente para a circulação impressa paga nos primeiros anos de análise, o que significa que o aumento 
da circulação digital paga não compensa o decréscimo mais acentuado da circulação impressa paga, levando 

as diferentes marcas a atingir resultados de pagos que estão aquém daqueles obtidos noutros anos de análise, 
sendo uma vez mais o Expresso a única exceção, numa tendência que o OberCom já havia explorado no seu 

relatório “Economia física e economia digital no setor da imprensa em tempos de pandemia”. 
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Caracterização do ecossistema de publicações em Portugal 

 

Apesar de, no presente relatório, privilegiarmos os dados recolhidos no âmbito dos boletins informativos da 
APCT, importará, para contextualização da caracterização do ecossistema de publicações em Portugal, lembrar 
que o inquérito às publicações periódicas, por parte do INE, determina a seguinte composição das publicações 

em Portugal: 364 publicações caracterizadas como jornal (37,8%), 448 publicações caracterizadas como 
revistas (46,5%), 109 boletins informativos (11,3%), 23 anuários (2,4%) e 19 publicações (2,0%) que se 

inserem noutro género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tipo de publicação (%) 
Fonte: INE-Instituto Nacional de Estatística, Inquérito às publicações periódicas (2020), n=963 
 

Em segundo lugar, interessa referir que 330 publicações têm distribuição gratuita (21,2%), ao passo que 633 

são publicações pagas (32,4%). Adicionalmente, 563 publicações têm um preço de circulação no formato físico 
superior a 1 euro. Por último, observa-se que o preço de circulação no formato digital, nomeadamente no que 
ao preço médio anual de assinaturas diz respeito, regista, como será de esperar, preços díspares: 344 

publicações são gratuitas ou não têm circulação digital (35,7%); 7 publicações têm um preço de assinatura 
anual superior a 50 cêntimos e inferior a 1 euro (0,7%); 66 superior a 1 euro e inferior a 10 euros (6,9%); 

200 publicações têm um preço de assinatura anual igual ou superior a 10 euros e inferior a 20 euros (20,8%); 
251 maior ou igual a 20 euros e inferior a 50 euros (26,1%), e 95 igual ou superior a 50 euros (9,9%).  
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Figura 2. Preço de capa da edição regular (%) 
Fonte: INE-Instituto Nacional de Estatística, Inquérito às publicações periódicas (2020), n=963 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Preço médio anual de assinatura (%) 
Fonte: INE-Instituto Nacional de Estatística, Inquérito às publicações periódicas (2020), n=963 
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Tendências de Circulação Impressa Paga, Tiragens e Audiências em Portugal 

 

Circulação Impressa Paga e Tiragens: consolidação de tendências 

 

A intensificação da produção, disseminação e consumo de informação no formato online, imediatista, interativo 
e hipertextual tem vindo a substituir os hábitos de consumo  da informação no formato físico, levando à 

gradual diminuição da circulação impressa paga, fenómeno que, com a chegada da crise pandémica, se veio 
a agravar.  

A informação em papel parece assim ceder, de determinada forma, às lógicas do hiperconsumo de conteúdos 
informativos potenciados pelos formatos digitais, mais ubíquos e imediatos. 

Revisitando as ideias elencadas nas versões anteriores deste relatório, podemos constatar que os valores 
globais de circulação impressa paga3 têm vindo a cair de forma considerável ao longo da última década. Com 
efeito, o valor global registado para a circulação paga em 2020 é já bem menos de metade daquele registado 

em 2008. Por outro lado, os valores registados apontam para um decréscimo continuado dos valores de 
circulação impressa paga que se agudizou a partir de 2011, com um declive mais acentuado. Interessará 

relembrar que Portugal, tal como outros países europeus, atravessou um período conturbado de crise 
financeira que culminou com um processo de resgate, em 2011, por parte de instituições externas que 
introduziram um regime de austeridade com influência no poder de compra dos portugueses e que, em 2020, 

tal como noutros países, o fenómeno da pandemia COVID-19 veio  prejudicar ainda mais a economia física 
em resultado do risco de contágio representado  por tudo o que é objeto no formato físico.   

 

 

Figura 4. Evolução da Circulação Impressa Paga (valores absolutos e taxas de variação anuais) 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2020). Edição: OberCom. 

 
3 Circulação Impressa Paga = Soma das assinaturas + vendas + vendas em bloco 
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Os títulos da imprensa escrita portuguesa analisados registam em 2020 um novo mínimo no que concerne aos 
valores de circulação impressa paga global (para a lista dos principais títulos de imprensa considerados nesta 

análise).4  

Comparando os resultados obtidos entre 2008, o primeiro ano da análise, e 2020, podemos constatar que 
houve uma quebra bruta de mais de 64% da circulação impressa paga. Isto leva-nos a pensar que, numa 

década (até ao ano de 2027), e caso a tendência se mantenha, o formato físico do jornal poderá simplesmente 
desaparecer.  

 

Figura 5. Evolução da Circulação Impressa Paga (taxa de variação anual) 
Fonte: Elaboração própria a partir de: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2020). Edição: OberCom. 

 

Olhando para os dados depois da desagregação por títulos de imprensa, constatamos que a descida dos 
valores de circulação impressa paga é extensível a todos os títulos considerados na análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Correio da Manhã, Jornal de Notícias, Diário de Notícias, Público, Expresso, Visão, Sábado, Diário Económico, Jornal de Negócios, Record, 
O Jogo, Courrier Internacional 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Correio da Manhã 118353 118399 125417 125342 120330 114712 111031 105521 97044 87215 80324 72846 58165 

Jornal de Notícias 101205 89007 84670 85325 72791 64192 58249 53877 49594 45662 42595 39307 28172 

Diário de Notícias 39992 32771 29374 34119 27748 20025 15087 13558 11842 9893 8351 5399 3626 

Público 42345 37276 34062 33159 27310 23672 21652 20470 18111 17990 17684 17323 13273 

Expresso 119875 111669 108923 103652 90794 86143 78818 77812 73658 67109 60966 56677 56606 

Visão 100201 100904 101635 96699 87249 81718 72993 69697 61609 55841 40260 35574 30278 

Sábado 74194 77715 74846 72425 64833 59666 53702 48440 42571 40296 38061 38566 30815 

Diário Económico 13686 14623 15605 14772 13251 10199 9868 7200 6343     

Jornal de Negócios 8574 9694 9521 9533 8650 7781 6616 6019 5491 5014 4472 4080 2709 

Jornal Económico         4278 1470 1261 1967 1202 

Record 71889 70903 69554 62245 54942 50200 45895 43477 39209 33834 30600 29064 18423 

O Jogo 31643 29021 28953 27457 22709 21482 20248 18497 17426 16024 15457 14131 8876 

Courrier Internacional 18766 18077 18706 17296 15773 15150 14848 15699 14561 14787 11866 10630 9159 

Totais 740723 710059 701266 682024 606380 554940 509007 480267 441737 395135 351897 325564 261304 

 
Tabela 1. Evolução da Circulação Impressa Paga 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2020). Edição: OberCom. Nota: A negrito e sublinhado apresentam-se as maiores 
leituras de circulação impressa paga obtidas para cada publicação.  
 

De salientar que o jornal Correio da Manhã é ainda o título com maior distribuição e que mais vendas regista, 
com o semanário Expresso a surgir no segundo lugar das vendas, já bastante próximo.  

A grande maioria das publicações analisadas atinge o seu valor máximo de circulação impressa paga em 2008, 
no primeiro ano de leitura, com exceção para o Correio da Manhã (2010), revista Sábado (2009), Diário 
Económico (2010) e Jornal de Negócios (2009).  

Vejamos agora, mais detalhadamente, o que se passa ao nível das taxas de variação anuais do número total 
de exemplares vendidos, para os diferentes títulos de imprensa considerados na análise, sendo que é durante 

o período pandémico que essas taxas de variação atingem valores mais negativos.  
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Correio da Manhã   0,04 5,9 -0,1 -4,0 -4,7 -3,2 -5,0 -8,0 -10,1 -7,9 -9,3 -20,2 

Jornal de Notícias   -12,1 -4,9 0,8 -14,7 -11,8 -9,3 -7,5 -7,9 -7,9 -6,7 -7,7 -28,3 

Diário de Notícias   -18,1 -10,4 16,2 -18,7 -27,8 -24,7 -10,1 -12,7 -16,5 -15,6 -35,3 -32,8 

Público   -12,0 -8,6 -2,7 -17,6 -13,3 -8,5 -5,5 -11,5 -0,7 -1,7 -2,0 -23,4 

Expresso   -6,8 -2,5 -4,8 -12,4 -5,1 -8,5 -1,3 -5,3 -8,9 -9,2 -7,0 -0,1 

Visão   0,7 0,7 -4,9 -9,8 -6,3 -10,7 -4,5 -11,6 -9,4 -27,9 -11,6 -14,9 

Sábado   4,7 -3,7 -3,2 -10,5 -8,0 -10,0 -9,8 -12,1 -5,3 -5,5 1,3 -20,1 

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

Jornal de Negócios   13,1 -1,8 0,1 -9,3 -10,0 -15,0 -9,0 -8,8 -8,7 -10,8 -8,8 -33,6 

Jornal Económico           -65,6 -14,2 56,0 -38,9 

Record   -1,4 -1,9 -10,5 -11,7 -8,6 -8,6 -5,3 -9,8 -13,7 -9,6 -5,0 -36,6 

O Jogo   -8,3 -0,2 -5,2 -17,3 -5,4 -5,7 -8,6 -5,8 -8,0 -3,5 -8,6 -37,2 

Courrier Internacional   -3,7 3,5 -7,5 -8,8 -3,9 -2,0 5,7 -7,2 1,6 -19,8 -10,4 -13,8 

Totais   -4,1 -1,2 -2,7 -11,1 -8,5 -8,3 -5,6 -8,0 -10,5 -10,9 -7,5 -19,7 
               

Subidas   5 3 3 0 0 0 1 0 1 0 2 0 

 
Tabela 2.  Evolução da Circulação Impressa Paga (%, taxa de variação anual) 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2020). Edição: OberCom. Nota: O Jornal i e o semanário Sol deixaram de facultar 
leituras de CIP nos anos de 2015 e 2016, respetivamente.  
 

Como mencionado anteriormente, todos os títulos de imprensa passaram a registar menor número de vendas 

de exemplares, tendência consubstanciada em taxas de variação anual negativas. Para o período em análise 
(2008-2020), praticamente todos os títulos registam descidas do número de exemplares vendidos, salvo em 

determinadas situações que depois não têm continuidade nos anos seguintes (valores assinalados a azul). 
Faz-se notar que as maiores quedas se registam durante o período pandémico, com valores extremamente 
negativos para todas as publicações, com exceção do jornal Expresso que, curiosamente, atinge o menor 

decréscimo de circulação paga registada até então.  

Ao longo do período em análise (2008-2020) registámos apenas 16 subidas do número de exemplares 

vendidos para os vários títulos considerados na análise, de um total de 145 observações efetuadas, o que dá 
uma percentagem de 11% de subidas sobre o total de movimentos. Por outras palavras, observa-se que ao 
longo do período em análise, a probabilidade de uma publicação ver aumentar a sua circulação impressa paga 

é de apenas 11 por cada 100 observações, isto, claro, se as tendências de leitura fossem constantes, o que 
não acontece, tal como o período pandémico veio a demonstrar.  
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Figura 6. Evolução total do número de subidas de Circulação Impressa Paga 
Fonte: Elaboração própria a partir de: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2020). Edição: OberCom. 

Olhemos agora para aquilo que se passa ao nível das tiragens, outro indicador importante que nos dá a ideia 
dos ajustes que são efetuados e que decorrem do exercício de vendas resultante do ano anterior. É de acordo 

com a leitura do volume de tiragens que ficamos ao corrente das estratégias de contenção de uma parte dos 
custos variáveis de produção, na medida em que se um título de imprensa registou resultados menos positivos 
ao nível da venda dos seus exemplares em banca, será natural e expectável assumir que no ano subsequente, 

o grupo detentor do título de imprensa optará por reduzir o número de volumes em tiragem, como forma de 
ajustar oferta e procura.  

 

Figura 7. Evolução anual das Tiragens (valores absolutos e taxas de variação anuais) 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2020). Edição: OberCom. 
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Em relação aos números globais registados para as tiragens, e como resultado das estratégias de ajuste dos 
vários grupos e títulos de imprensa, observamos que o volume de tiragens atinge no ano de 2020 a queda 

mais abrupta (-17,8), o que encontrará explicação no menor número de material vendido em banca durante 
esse mesmo ano, em virtude do período pandémico. Com efeito, o facto de a queda no volume de tiragens 
ser a maior registada para o período em análise, pode inclusive fazer supor que, ao longo do ano, as 

publicações foram sucessivamente ajustando as necessidades do material em circulação, relativamente ao 
material que estaria a ser vendido, que era menor.  

A retração do volume de tiragens está igualmente expressa na figura seguinte, figura na qual constatamos 
que há uma queda do volume de tiragens em todos os anos em análise, com valores superiores registados no 

ano de 2020.  

 

Figura 8. Evolução global anual das Tiragens (taxa de variação anual) 
Fonte: Elaboração própria a partir de: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2020). Edição: OberCom. 

 

Resumidamente, de acordo com a análise desagregada da evolução do volume de tiragens dos vários títulos 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Correio da Manhã 156901 157616 164658 166673 161581 157167 153715 149605 141906 130067 121401 114864 96570 

Jornal de Notícias 129850 116435 112774 111316 99557 91185 83467 77475 67887 65003 61496 57705 44472 

Diário de Notícias 60420 50882 47384 51375 44744 37170 30825 28408 25929 23507 22401 19865 15506 

Público 61924 54151 50190 48399 44279 42011 35078 34007 33070 32650 32444 31016 24877 

Expresso 148815 140006 134677 130600 114929 111079 99277 98511 94452 88788 82088 77792 75843 

Visão 123577 128276 122285 116494 110725 102691 90378 87738 81454 76146 56252 48446 40375 

Sábado 99233 109657 108396 107151 100611 90028 84377 75884 68476 65055 63085 60467 51018 

Diário Económico 21972 24333 23243 19392 18595 17281 16837 14476 13871     

Jornal de Negócios 16642 18073 16964 17351 16323 13701 12629 12603 13690 12507 12341 10281 7584 

Jornal Económico         12631 10825 9443 9499 5039 

Record 115568 113177 113036 105322 97814 86580 81377 80179 78250 67811 61149 59433 41794 

O Jogo 57825 50538 49658 48156 42550 38374 35257 32599 31237 29587 28010 25699 19018 

Courrier Internacional 29336 25200 24842 23492 21617 21558 20608 22165 20867 20483 16154 14367 12925 

Totais 1022063 988344 968107 945721 873325 808825 743825 713650 683720 622429 566264 529434 435021 

 
Tabela 3. Evolução anual das Tiragens de cada publicação 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2020). Edição: OberCom. Nota: A negrito e sublinhado apresentam-se as maiores 
leituras de tiragens obtidas para cada publicação.  
 

Estes resultados podem ser confirmados com a observação atenta da Tabela 4, que esquematiza os registos 

das taxas de variação anual das tiragens de cada uma das treze publicações em estudo. 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Correio da Manhã   0,5 4,5 1,2 -3,1 -2,7 -2,2 -2,7 -5,1 -8,3 -6,7 -5,4 -15,9 

Jornal de Notícias   -10,3 -3,1 -1,3 -10,6 -8,4 -8,5 -7,2 -12,4 -4,2 -5,4 -6,2 -22,9 

Diário de Notícias   -15,8 -6,9 8,4 -12,9 -16,9 -17,1 -7,8 -8,7 -9,3 -4,7 -11,3 -21,9 

Público   -12,6 -7,3 -3,6 -8,5 -5,1 -16,5 -3,1 -2,8 -1,3 -0,6 -4,4 -19,8 

Expresso   -5,9 -3,8 -3,0 -12,0 -3,3 -10,6 -0,8 -4,1 -6,0 -7,5 -5,2 -2,5 

Visão   3,8 -4,7 -4,7 -5,0 -7,3 -12,0 -2,9 -7,2 -6,5 -26,1 -13,9 -16,7 

Sábado   10,5 -1,1 -1,1 -6,1 -10,5 -6,3 -10,1 -9,8 -5,0 -3,0 -4,1 -15,6 

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

Jornal de Negócios   8,6 -6,1 2,3 -5,9 -16,1 -7,8 -0,2 8,6 -8,6 -1,3 -16,7 -26,2 

Jornal Económico           -14,3 -12,8 0,6 -47,0 

Record   -2,1 -0,1 -6,8 -7,1 -11,5 -6,0 -1,5 -2,4 -13,3 -9,8 -2,8 -29,7 

O Jogo   -12,6 -1,7 -3,0 -11,6 -9,8 -8,1 -7,5 -4,2 -5,3 -5,3 -8,3 -26,0 

Courrier Internacional   -14,1 -1,4 -5,4 -8,0 -0,3 -4,4 7,6 -5,9 -1,8 -21,1 -11,1 -10,0 

Totais   -3,3 -2,0 -2,3 -7,7 -7,4 -8,0 -4,1 -4,2 -9,0 -9,0 -6,5 -17,8 
               

Subidas   5 3 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

 
Tabela 4. Evolução anual das Tiragens de cada publicação (taxa de variação anual) 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2020). Edição: OberCom. 
 

Podemos constatar que os principais títulos de imprensa registam fortes quedas do volume de tiragens, em 
resultado das quedas acentuadas do volume de circulação impressa paga registados para os anos anteriores 
e para o ano de 2020, ano da crise pandémica. Como já referido, o número de exemplares impressos num 
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determinado ano reflete a tendência de venda do ano anterior, como resultado do ajustamento da oferta e 
procura para determinado título e da amenização de uma parte substancial dos custos variáveis de produção.  

Olhemos agora, de forma resumida, para aquilo que se passa com os dois indicadores mais importantes que 
suportam a análise deste capítulo: circulação impressa paga e tiragens, cujos principais resultados extraídos 
dos boletins informativos da APCT foram já discutidos.   

Como podemos observar na Figura 6, ambas as grandezas seguem uma mesma tendência representada num 
declive mais ou menos semelhante. Para além disso, e recuperando a ideia elencada anteriormente, que 

estabelece o ano de 2027 como um hipotético ano em que se porá fim à circulação impressa paga de jornais, 
num exercício estritamente especulativo, importa reparar que, ao longo destes últimos 12 anos, o percurso 

do volume de tiragens é claramente feito no sentido de se aproximar do valor zero.  

 

Figura 9. Evolução das Tiragens e Circulação Impressa Paga 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2020). Edição: OberCom. 
 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tiragens 1022063 988344 968107 945721 873325 808825 743825 713650 683720 622429 566264 529434 435021 

Circulação Impressa Paga 740723 710059 701266 682024 606380 554940 509007 480267 441737 395135 351897 325564 261304 

Hiato entre Tiragens e CIP 281340 278285 266841 263697 266945 253885 234818 233383 241983 227294 214367 203870 173717 

Tabela 5. Hiato entre Tiragens e Circulação Impressa Paga 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2020). Edição: OberCom. 
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Verificamos também que a diferença entre o que é colocado em circulação, e aquilo que é vendido, tende a 
ser menor à medida que os anos avançam, salvo raras exceções, o que significa que as marcas em análise 

conseguem prever com alguma certeza as quedas nas vendas para períodos subsequentes, o que se 
representa numa diferença cada vez menor entre o material que é colocado em banca e aquele que é vendido. 
Tal é válido, também, para o ano de 2020, ano da crise pandémica, onde as marcas terão conseguido ajustar-

se, em termos de material colocado em banca, à menor procura.  

 

 

Figura 10.  Evolução do hiato entre Tiragens e CIP 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2020). Edição: OberCom. 

 

Como se viu nos dados anteriores, os valores registados pela APCT apontam para uma clara tendência de 

diminuição do número médio das tiragens, a acompanhar a diminuição do número de exemplares vendidos 
registados para a globalidade dos títulos de imprensa incluídos nesta análise. A principal explicação para esta 
tendência, como já referido, estará associada à redução do número médio de exemplares impressos em 

circulação, que são vendidos/pagos, uma vez que a grande maioria das publicações analisadas regista 
sucessivas quedas ao longo dos anos, relativamente ao número de exemplares que conseguem escoar no 

mercado.  

Por outro lado, podemos aferir que a distância mais ou menos constante entre as linhas azul claro e azul 
escuro, representadas graficamente, revela um hiato que pode ser definido como o volume de material 

produzido que fica por escoar num determinado período. Este material não escoado, isto é, exemplares 
colocados no mercado que não são vendidos, representa o acréscimo dos custos variáveis de produção do 

ano fiscal/comercial, e tem um peso crucial na diminuição do alcance estratégico dos vários títulos de imprensa 
para o ano subsequente, consubstanciados num menor volume de material (exemplares) impresso.   
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Tanto a linha azul-claro (tiragens) como a azul-escuro (CIP) assumem quedas com declive semelhante ao 
longo dos anos em análise, na medida em que o volume de material impresso (tiragens) depende, a montante, 

dos resultados em venda do material impresso colocado no mercado no ano anterior. É o chamado ajuste.  

Por sequência, é a partir das observações dos resultados obtidos para os vários títulos em análise, que 
podemos aferir sobre os índices de eficiência/força das várias publicações, dimensão a que faremos 

seguidamente referência neste relatório. Em todo o caso, quanto menor for a distância entre as linhas azul-
claro (tiragens) e azul-escuro (circulação impressa paga), ou, por outras palavras, quanto menor for o hiato 

entre material produzido e material escoado no mercado, maior será o índice de eficiência/força de um 
determinado título de imprensa. Como resultado do rácio entre circulação impressa paga e tiragens, o índice 

de eficiência será tanto maior quanto mais este cálculo se aproximar do valor 1, isto é, quanto mais o rácio 
entre material vendido e material impresso se aproximar de 1, que é o valor considerado ideal.  

 

Índice de Eficiência de Publicação 

 

Índice de Eficiência de Publicação (IEPU) – CIP/Tiragens 
 

O Índice de Eficiência de Publicação (IEPU) agrega duas variáveis: circulação impressa paga e tiragem. Como 
referido anteriormente, este indicador visa perceber o excedente que resulta do volume de material impresso 
e o número de exemplares vendidos. Por outras palavras, o cálculo deste índice é feito de acordo com o rácio 

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

ideal é aquele em que tudo aquilo que é produzido, consegue ser escoado no mercado, ou seja, vendido. Esta 
é a principal razão pela qual nos reportamos a este índice como índice de eficiência, uma vez que quanto 
menor for o excesso resultante das tiragens e das vendas, maior é a eficiência da publicação.  

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

geralmente sobre as necessidades de ajuste do número de publicações impressas para o ano subsequente, 
como forma de reduzir e controlar esta parte de custos variáveis de produção. Com efeito, e uma vez que o 

volume de exemplares impressos vendidos tem sofrido decréscimos ao logo dos anos, na generalidade das 
publicações, o número de tiragens para anos subsequentes tem sido permanentemente atualizado e diminuído 
no sentido de fazer face a esse decréscimo continuado do número de exemplares vendidos.  

Em todo o caso, publicações como o Expresso, Visão, e o Courrier Internacional, registam valores de rácio 
mais elevados, o que equivale a dizer que os ajustes anuais pensados para estas publicações tiveram uma 

eficácia muito superior a outros títulos, com o Diário de Notícias e o Jornal Económico à cabeça.  

Os dados contidos na Figura 6 dão-nos uma visão geral da evolução histórica do rácio entre a circulação 

impressa paga e a tiragem consubstanciado no Índice de Eficiência das Publicações. Para este cálculo, foram 
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recuperados os valores referenciados nas Tabelas 1 e 2 deste relatório, numa divisão entre Circulação 
Impressa Paga pelo volume de tiragens.  

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Correio da Manhã 0,75 0,75 0,76 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 0,68 0,67 0,66 0,63 0,60 

Jornal de Notícias 0,78 0,76 0,75 0,77 0,73 0,70 0,70 0,70 0,73 0,70 0,69 0,68 0,63 

Diário de Notícias 0,66 0,64 0,62 0,66 0,62 0,54 0,49 0,48 0,46 0,42 0,37 0,27 0,23 

Público 0,68 0,69 0,68 0,69 0,62 0,56 0,62 0,60 0,55 0,55 0,55 0,56 0,53 

Expresso 0,81 0,80 0,81 0,79 0,79 0,78 0,79 0,79 0,78 0,76 0,74 0,73 0,75 

Visão 0,81 0,79 0,83 0,83 0,79 0,80 0,81 0,79 0,76 0,73 0,72 0,73 0,75 

Sábado 0,75 0,71 0,69 0,68 0,64 0,66 0,64 0,64 0,62 0,62 0,60 0,64 0,60 

Diário Económico 0,62 0,60 0,67 0,76 0,71 0,59 0,59 0,50 0,46     

Jornal de Negócios 0,52 0,54 0,56 0,55 0,53 0,57 0,52 0,48 0,40 0,40 0,36 0,40 0,36 

Jornal Económico         0,34 0,14 0,13 0,21 0,24 

Record 0,62 0,63 0,62 0,59 0,56 0,58 0,56 0,54 0,50 0,50 0,50 0,49 0,44 

O Jogo 0,55 0,57 0,58 0,57 0,53 0,56 0,57 0,57 0,56 0,54 0,55 0,55 0,47 

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

Totais 0,72 0,72 0,72 0,72 0,69 0,69 0,68 0,67 0,65 0,63 0,62 0,61 0,60 

 
Tabela 6. Evolução do IEPU, por publicação 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2020). Edição: OberCom. 
 

Como podemos observar, mesmo com os ajustes anuais do número global de tiragens, o índice geral de 
eficiência do conjunto de publicações analisadas tem decrescido ao longo do tempo, o que corrobora a ideia 

de que todas as descidas do número de exemplares vendidos registadas anualmente são superiores a qualquer 
estimativa feita pelos grupos detentores dos diferentes títulos de imprensa nas suas estratégias para os 

diferentes anos.  

 

Figura 11. Evolução global do IEPU 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2020). Edição: OberCom. 
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Circulação Digital Paga 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Correio da Manhã   49 114 231 1 076 1 061 1 121 1 422 1 595 1 623 

Jornal de Notícias 98 182 1 242 3 141 3 235 3 922 5 518 5 235 5 179 7 273 

Diário de Notícias 146 269 531 1 248 1 382 2 797 3 528 3175 1646 3 457 

Público 1 454 2 720 4 277 8 313 12 257 12 584 14 789 12 414 15 855 31 192 

Expresso 3424 5885 7451 13128 16982 21706 22812 25089 27688 42403 

Visão 1294 2448 2308 4164 3895 5876 6074 1444 1651 2711 

Sábado 217 1062 1083 1021 1465 1385 1820 2049 1913 1358 

Diário Económico 89 867 2 393 2 586 6 306 6 432         

Jornal de Negócios 146 937 1 598 2 755 3 558 4 591 5 281 5 152 4 951 4 873 

Jornal Económico         8 27 1 094 2 493 6 333 7 808 

Record 37 254 1 165 1 375 2 174 2 022 1 968 2 065 2 140 2 177 

O Jogo 67 188 910 1 953 1 967 2 239 2 336 2 532 2 644 2 003 

Courrier Internacional 87 254 705 1440 1326 1556 1439 801 603 826 

Totais 7 059 15 115 23 777 41 355 55 631 66 198 67 780 63 871 72 198 107 704 

Tabela 7. Circulação Digital Paga, 2011 a 2020 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2020). Edição: OberCom. 
 

Com a migração dos consumos dos formatos físicos para os formatos digitais, poderia ser expectável pensar-

se num aumento significativo do número de assinaturas digitais dos principais títulos de imprensa escrita.  

Apesar de o volume de assinaturas digitais ter estado a subir ao longo dos últimos anos, esta subida ainda é, 

em muitos casos, praticamente residual, não conseguindo acompanhar o decréscimo acentuado da venda de 
jornais no formato físico.   

Entre os anos de 2019 e 2020, também em função do período pandémico, registaram-se algumas subidas no 

número de assinaturas digitais nos títulos de imprensa analisados, subida essa muito significativa nas 
publicações Público e Expresso. Em todo o caso, basta olhar para o jornal Correio da Manhã para se perceber 

que o valor absoluto das assinaturas digitais é um valor ainda pouco auspicioso. Das publicações analisadas, 
apenas o jornal Público e o semanário Expresso parecem ver crescer sustentadamente o número das suas 

assinaturas digitais, mesmo que o Público tenha perdido um grande número de exemplares vendidos em 
banca.  
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CDP + CIP (publicações) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Correio da Manhã 125 342 120 379 114 826 111 262 106 597 98 105 88 336 81 746 74 441 59 788 

Jornal de Notícias 85 423 72 973 65 434 61 390 57 112 53 516 51 180 47 830 44 486 35 445 

Diário de Notícias 34 265 28 017 20 556 16 335 14 940 14 639 13 421 11 526 7 045 7 083 

Público 34 613 30 030 27 949 29 965 32 727 30 695 32 779 30 098 33 178 44 465 

Expresso 107 076 96 679 93 594 91 946 94 794 95 364 89 921 86 055 84 365 99 009 

Visão 97 993 89 697 84 026 77 157 73 592 67 485 61 915 41 704 37 225 32 989 

Sábado 72 642 65 895 60 749 54 723 49 905 43 956 42 116 40 110 40 479 32 173 

Diário Económico 14 861 14 118 12 592 12 454 13 506 12 775 0 0 0 0 

Jornal de Negócios 9 679 9 587 9 379 9 371 9 577 10 082 10 295 9 624 9 031 7 582 

Jornal Económico 0 0 0 0 8 4 305 2 564 3 754 8 300 9 010 

Record 62 282 55 196 51 365 47 270 45 651 41 231 35 802 32 665 31 204 20 600 

O Jogo 27 524 22 897 22 392 22 201 20 464 19 665 18 360 17 989 16 775 10 879 

Courrier Internacional 17 383 16 027 15 855 16 288 17 025 16 117 16 226 12 667 11 233 9 985 

Totais 689 083 621 495 578 717 550 362 535 898 507 935 462 915 415 768 397 762 369 008 

Tabela 8. Circulação Digital Paga + Circulação Impressa Paga, 2018 e 2020 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2020). Edição: OberCom. 
 

Adicionalmente, a soma dos números de CDP e de CIP mostram-nos que os totais acumulados destes dois 

indicadores estão bastante longe de assumir os valores registados apenas para CIP nos primeiros anos de 
análise. Com efeito, em 2011 vendiam-se manifestamente mais jornais no formato físico do que hoje se 

vendem nos formatos físico e digital acumulados, o que também se explica pelo facto de os portugueses não 
terem especial apetência por pagar por notícia online, segundo estudos recentes do Reuters Institute for the 
Study of Journalism. Depois, tal como o OberCom expôs no seu relatório “Economia física e economia digital 

no setor da imprensa em tempos de pandemia”5, há toda uma outra discussão que é necessário ter, e que se 
prende com a tentativa de perceber se a subida da circulação digital paga compensa o decréscimo em 

circulação impressa paga. A resposta parece ser que não, não só pelas consequências ao nível do investimento 
publicitário, mas, também, pelo facto de o valor monetário relativo da unidade digital paga ser inferior ao da 
unidade impressa, o que se reflete no valor bruto de pagos.  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CDP+CIP 689 083 621 495 578 717 550 362 535 898 507 935 462 915 415 768 397 762 369 008 

Diferença entre CIP e CDP 674 965 591 265 531 163 467 652 424 636 375 539 327 355 288 026 253 366 153 600 

Tabela 9. Relação entre CDP (Circulação Digital Paga) e CIP (Circulação Impressa Paga), 2018 e 2020 
Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2020). Edição: OberCom. 
 
 
Por outro lado, e para encerrar, parece claro que a diferença entre CIP e CDP tem estado a decair, o que se 

explica precisamente pelo facto de, à medida que os anos passam, o número total de circulação impressa 
paga ser menor e o número total de circulação digital paga ser maior. Esta tendência tornou-se ainda mais 

clara durante o período pandémico, com o esgotamento da economia física dos jornais, em virtude de um 
certo sentimento de receio no manuseamento de objetos físicos e de uma transferência de públicos 

(aparentemente não suficientes) para a economia digital.   

 
5 https://obercom.pt/economia-fisica-e-economia-digital-no-setor-da-imprensa-em-tempos-de-pandemia/ 

https://obercom.pt/economia-fisica-e-economia-digital-no-setor-da-imprensa-em-tempos-de-pandemia/
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