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ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA 
DO SETOR DE MEDIA EM PORTUGAL

1. VISÃO GLOBAL

O presente estudo pretende mostrar uma fotografia fidedigna da situação económico-financeira do 
universo de regulados da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) em 2019, tanto numa 
base agregada como individual, por forma a estimular a reflexão sobre desafios e oportunidades. 

A análise inicia-se com uma breve descrição dos principais eventos e tendências evidentes durante 
2019. Seguidamente, apresenta-se um enquadramento macro da economia portuguesa e do setor e 
uma análise reflexiva e agregada da saúde financeira, das fontes de receita, da rentabilidade e da soli-
dez das empresas de comunicação social. É também apresentado um capítulo de perspetivas futuras e 
o estudo termina com uma análise individual dos principais intervenientes no setor. 

Optou-se pela descrição do perfil de negócio e enquadramento histórico individual de um conjunto de 
entidades do universo de regulados, com o objetivo de mostrar a diversidade que caracteriza o setor, 
mantendo a uniformidade dos parâmetros em análise, por forma a facilitar comparações.

2019 foi mais um ano desafiador. De acordo com os dados comunicados pelos regulados na Plataforma 
da Transparência dos Media, os rendimentos das empresas de comunicação social contraíram-se, mais 
uma vez, em cerca de 0,9 %, um fenómeno transversal a todos os segmentos e dimensões de empresas. 
No entanto, a contração de 2019 foi menor que a de 2018, que se situou em 3,6 %. Um total de 52 % das 
empresas apresentou crescimento durante o ano, valor também superior ao registado no ano anterior. 

Quando se observa um grupo composto pelas maiores e mais representativas empresas do setor con-
clui-se que apenas o segmento dos operadores de televisão e a agência noticiosa registaram cresci-
mento médio das receitas de exploração de cerca de 5 %. Todos os restantes segmentos – serviço de 
televisão por subscrição (STVS, que inclui telecomunicações), conglomerados media, publicações perió-
dicas e rádio - viram as receitas diminuir. Neste grupo, as receitas decresceram cerca de 3 % em 2019. 

Já a nível de crescimento de resultados antes de custos financeiros, impostos, depreciações e amortiza-
ções (EBITDA) por segmento, no grupo das maiores, 2019 foi um ano misto, com os operadores de STVS 
e conglomerados media a apresentarem crescimento e os operadores de televisão, rádios e publica-
ções periódicas contração. A agência noticiosa viu o EBITDA decrescer.

Em geral, pode dizer-se que o setor como um todo foi rentável, mas o panorama tem vindo a deterio-
rar-se. Cerca de 66 % das empresas de comunicação social apresentaram resultados líquidos positivos, 
abaixo dos 69 % registados em 2018. 69 % apresentaram resultados operacionais ou EBITDA positivos, 
também um nível inferior aos 74 % de 2018. Maioritariamente, todos os segmentos do setor foram ren-
táveis, tanto a nível operacional como líquido.

Já no grupo das maiores e mais representativas, 66 % apresentaram EBITDA positivo. Em termos de 
resultados líquidos, 59 % do total apresentaram lucro em 2019.

Quando se observa o passivo constata-se que o setor continua bastante alavancado. Para além da dívi-
da financeira, outro tipo de dívidas, a fornecedores, Estado, entre outros, suportam os media. 
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Para o setor como um todo, a proporção de capitais próprios em relação aos ativos situou-se abaixo 
dos 50 % na grande maioria das empresas – em média 41 %. Esta evidência é mais flagrante quando 
se autonomiza o grupo das maiores e mais representativas empresas do setor, onde a proporção de 
capitais próprios no ativo médio foi de 30 %. 

Em termos de rentabilidade dos capitais próprios (ROE), excluindo empresas com capitais próprios ne-
gativos e/ou resultados líquidos negativos, em 2019 atingiu 15,4 % nesta amostra das maiores empre-
sas. Para o setor como um todo foi de cerca de 19 %.

Pode concluir-se que 2019 continuou a ser um ano de contração do setor de media, em que as maiores 
e mais representativas empresas apresentaram uma performance inferior à do setor como um todo. 
Este resultado contrasta com a tendência dos últimos cinco anos entre estas últimas empresas, onde 
as receitas de exploração e os resultados das operações apresentaram uma tendência de crescimento.

São vários os desafios com que se deparam as empresas de comunicação social, resultado da consoli-
dação de novas formas de consumo e distribuição de conteúdos, suportadas pelo desenvolvimento da 
infraestrutura digital, fixa, móvel e convergente, e das novas tecnologias over-the-top (OTT). 

A dispersão da publicidade, nomeadamente na internet, e a redução do seu preço mantêm-se uma 
tendência setorial, há vários anos, e afetam diretamente uma das principais fontes de receita dos 
órgãos de comunicação social. Esta dispersão reflete, por um lado, a escala da internet e a maior 
alocação de gastos com publicidade às diversas plataformas online e, por outro, a discricionariedade, 
também maior, do lado do utilizador, na escolha do consumo de conteúdos. No entanto, 2019 foi um 
ano de desaceleração do crescimento da publicidade em meios digitais a nível global e de decréscimo 
em Portugal1, o que lança a dúvida sobre se se está a atingir o pico neste aspeto, ou não.

Continuam a entrar no setor novos intervenientes, quer a nível de produção de conteúdos, quer de 
distribuição, com ofertas influenciadoras tanto da quantidade como do preço de venda de conteúdos, 
produções e canais. A aquisição de conteúdos exclusivos continua a ser vista como um fator diferen-
ciador da oferta de serviços, seja por via da aquisição de direitos de transmissão de eventos relevan-
tes, como por exemplo os desportivos, seja por via da aquisição de empresas de conteúdos. Numa 
comparação histórica, os preços pagos são elevados, o que é claro quando se observam os custos 
anuais com conteúdos incorridos pelas empresas face às receitas, os passivos dentro e fora do balanço 
que geram e os múltiplos financeiros envolvidos nas operações de fusões e aquisições internacionais. 

Em Portugal estes fenómenos encontram evidência nas ofertas Netflix, nos concorrentes que entram no 
mercado nacional tanto através de pacotes de televisão por subscrição como autonomamente (HBO, 
Disney+, entre outros) e na empresa Sport TV e na concorrente Eleven Sports.

A identificação e o foco em nichos de mercado com produção e distribuição de conteúdos direcionada, 
aliada a uma gestão de custos eficiente, poderão ser os caminhos a seguir, no futuro, pelas empresas 
da economia tradicional que pretendem ter um papel chave no setor e assegurar o pluralismo e a 
diversidade. O papel do digital é, claramente, incontornável.

1 Anuário de Media e Publicidade 2019, Grupo Marktest.
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2. PRINCIPAIS EVENTOS EM 2019

JANEIRO
  Agência Lusa lança site de acompanhamento de notícias falsas, onde publica todas as notícias 

elaboradas sobre o tema.

FEVEREIRO
  Streaming da HBO inicia-se em Portugal, com uma oferta de mais de 4500 conteúdos;
  Associação Portuguesa de Imprensa lança um concurso para combater desinformação com um projeto 

de literacia mediática em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas designado “Media Veritas”;
  RTP concorre à aquisição de um pacote de direitos de transmissão de jogos da UEFA Euro 2020, 

mas foi a Sport TV que adquiriu a totalidade dos direitos, tanto em sinal aberto como em sinal 
fechado. Estes poderão ser alienados a outros operadores portugueses.

MARÇO
  Google atribui 546 mil euros a seis projetos de jornalismo digital em Portugal no âmbito da Digital 

News Initiative - Google News, que, até à data, já alocou ao país cerca de 7,7 milhões de euros. 
Região de Leiria, Público, Açormedia, Inês Bravo e INESC Tec foram os contemplados de 2019.

MAIO
  Zap Viva, o canal televisivo da empresária angolana Isabel dos Santos, estreia em Portugal, em 

exclusivo NOS;
  NOS lança canal de desporto exclusivo da plataforma, o NOS Sport;
  O fundo norte-americano KKR entra em negociações para vender parte do capital da Nowo e Oni 

(parte empresarial), ao Grupo MásMovil, o 4.º maior operador de telecomunicações em Espanha;
  Angelus TV encerra emissões por dificuldades financeiras.

JUNHO
  NOS lança canal exclusivo de filmes – NOS Studio – em parceria com a Dreamia, a joint-venture 

entre a NOS e a americana AMC;
  Jornal digital Observador lança rádio na Grande Lisboa e planeia o lançamento de uma no Porto.

JULHO
  A Madmen, editora da New in Town (NiT), passou a deter 25 % da CCM (Cruz Coelho Media), editora 

da Playboy Portugal.

AGOSTO
  Lançamento do Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol;
  Espanhóis da MasMóvil e o fundo Gaea concretizam a compra da Nowo e Oni.

SETEMBRO
  Tribunal da Propriedade Industrial dá razão à empresa Visapress no caso de distribuição de 

conteúdos noticiosos por empresas, como por exemplo Clipping, sem proceder ao pagamento 
da respetiva contrapartida monetária. A Visapress é uma cooperativa que defende os direitos de 
autor dos seus cooperadores mediante venda de licenças de utilização de conteúdos;

  Na sequência da celebração, no dia 20 de setembro de 2019, de um contrato de compra e venda 
de ações com a Prisa para a aquisição de ações representativas de 100 % do capital social da 
Vertix, titular de ações representativas de 94,69 % dos direitos de voto do Grupo Media Capital, a 
Cofina lança uma oferta pública geral e voluntária de aquisição da totalidade das ações represen-
tativas do capital social do Grupo Média Capital.
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OUTUBRO
  BCP vende participação de 10,5 % na Global Media, deixando de deter qualquer percentagem da 

empresa.

NOVEMBRO
  Global Media Group inicia um processo de reestruturação;
  Estudo da Mckinsey promovido conjuntamente pela Federação Portuguesa de Futebol e pela Liga 

Portugal conclui que Portugal tem os preços de transmissão mais caros de jogos, designadamente 
do campeonato nacional, onde o preço mensal é de 40 euros, igual ao da Alemanha e contra 10 
euros na Itália. A consultora considera que esta situação é um estímulo à pirataria e coloca em 
risco o modelo atual de comercialização.

DEZEMBRO
  Eleven Sports introduz modalidade pay-per-view que possibilita o acesso a conteúdos específicos 

sem ser necessário pagar mensalmente uma prestação;
  Autoridade da Concorrência aprova a compra do Grupo Media Capital pela Cofina;
  Sony Pictures Television Network, proprietário dos canais AXN, abre um escritório em Lisboa. Os 

canais AXN não são regulados pela ERC;
  França multa Google por abuso de posição dominante na publicidade.

OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DA MEDIA CAPITAL, SGPS, S.A., PELA COFINA, SGPS, S.A.

Em 1 de outubro de 2019 e para os efeitos do disposto no artigo 44.º, n.º 1, do Regime Jurídico da 
Concorrência, foi apresentado na Autoridade da Concorrência (doravante, “AdC”) um formulário de 
notificação prévia de uma operação de concentração de empresas, por via da qual a Cofina, SGPS, S.A. 
(“Cofina”), se propõe adquirir o controlo exclusivo do Grupo Media Capital, SGPS, S.A. (“Media Capital”, 
“Grupo Media Capital”, “Empresa Alvo” ou “Adquirida”), por via da aquisição à Promotora de Informacio-
nes, S.A. (“Prisa”, ou “Alienante”), da totalidade do capital social da Vertix, SGPS, S.A. (“Vertix”), sociedade 
comercial que, por sua vez, é titular de ações representativas de 94,69 % do capital social e dos direitos 
de voto da Media Capital. Por via da referida operação, a Cofina passaria a deter controlo indireto sobre 
as sociedades subsidiárias da Media Capital.

Em 4 de outubro de 2019, a AdC solicitou à ERC a emissão de um parecer sobre o referido projeto de 
concentração, à luz do disposto no artigo 55.º, n.º 1, do Regime Jurídico da Concorrência, segundo o 
qual «sempre que uma concentração de empresas tenha incidência num mercado que seja objeto de 
regulação setorial, a Autoridade da Concorrência, antes de tomar uma decisão que ponha fim ao pro-
cedimento, solicita que a respetiva autoridade reguladora emita parecer sobre a operação notificada, 
fixando um prazo razoável para esse efeito». 

Após ter sido levado a cabo um aturado exame da documentação disponibilizada pela Cofina sobre a 
operação de concentração projetada e um levantamento tão exaustivo e detalhado quanto possível 
das questões e implicações por esta suscitadas, verificou-se existirem componentes passíveis de, de 
algum modo, contenderem com os valores do pluralismo e da diversidade de opiniões, cuja tutela cabe 
à ERC em particular acautelar. Em matéria de atividade de televisão, os serviços de programas televi-
sivos generalistas, sobretudo detidos pelos operadores privados, já revelavam lacunas em matéria de 
diversidade, cumprindo apenas parcialmente os compromissos a que, a vários títulos, estão obrigados.

Independentemente da matéria sobre em que concreto verse, qualquer operação de concentração 
compreende, por definição, e por objetivo, a introdução de alterações de maior ou menor relevo a um 
dado setor do mercado. A apreciação e valoração levada a cabo não deixou igualmente de ter presente 
as obrigações e condições que já à data impendiam sobre os intervenientes na operação de concentra-
ção, à luz da legislação aplicável, do conteúdo das habilitações pelos mesmos detidas, dos compromis-
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sos por estes voluntariamente assumidos, designadamente em iniciativas de auto e de corregulação e, 
bem ainda, em resultado de determinações e orientações do regulador. Os compromissos assumidos 
pela Cofina neste âmbito, em termos de preservação da autonomia e identidade editorial dos diversos 
órgãos de comunicação social que passariam a integrar o universo do grupo, teriam de ser escrupulo-
samente mantidas no âmbito das respetivas atividades.

Considerando ainda que as sinergias que a Cofina «procura obter com a perspetivada transação encon-
tram-se, essencialmente ao nível das atividades acessórias ou de apoio às atividades de comunicação 
social», o que «implicará, também, a reversão da tendência de desinvestimento dos ativos na esfe-
ra» da Media Capital, permitindo criar a expetativa de não degradação dos níveis de pluralismo e de 
diversidade e atendendo a que, em matéria de pluralismo e diversidade, a ERC tem por função exercer 
um escrutínio permanente sobre a atividade dos órgãos de comunicação social e empresas do setor, 
culminando, nas atividades de radiodifusão sonora e televisiva, com a realização periódica de avalia-
ções intercalares que influenciam a renovação das respetivas licenças e autorizações, a maioria dos 
membros do Conselho Regulador da ERC não se opôs à operação de concentração, por não concluir 
que tal colocaria em causa os valores do pluralismo e da diversidade de opiniões, cuja tutela incumbe 
à ERC acautelar2. Por razões diversas a OPA acabou por não se concretizar.

3. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 
E TENDÊNCIAS SETORIAIS

2019 voltou a ser um ano de crescimento estável para a economia portuguesa. 

De acordo com os dados do Banco de Portugal3, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) mante-
ve-se positivo em todos os trimestres de 2019, tendo iniciado o primeiro trimestre com um crescimento 
homólogo de 2,1 %, para finalizar o quarto trimestre com um crescimento de 2,2 %. Na Zona Euro, a 
tendência foi de desaceleração, com o crescimento homólogo no primeiro trimestre do ano a situar-se 
nos 1,4 %, para encerrar o último trimestre de 2019 com uma taxa de crescimento de 1 %.

No caso português, o desempenho foi explicado pela aceleração do consumo público e privado, pela 
aceleração das exportações, principalmente no último trimestre do ano, e pela desaceleração das 
importações compensadas pela forte desaceleração da formação bruta de capital fixo. Na Zona Euro, 
as tendências foram bastante semelhantes às registadas em Portugal, embora com taxas de variação 
inferiores em magnitude. (Figura 1).

2 Deliberação ERC/2019/295 (CC). . O Vice-presidente do Conselho Regulador votou contra esta deliberação, com declaração de voto Cfr. 
http://www.erc.pt/download/YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM5OiJtZWRpYS9kZWNpc29lcy9vYmplY3RvX29mZmxpbmUvNzcwMy5wZGYiO3M6NjoidGl0dWxvIjtzOjI1OiJkZWxpYm-
VyYWNhby1lcmMyMDE5Mjk1LWNjIjt9/deliberacao-erc2019295-cc

3 https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bemai20_0.pdf e https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/befev20_1.pdf
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FIG. 1
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Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal, maio e fevereiro de 2020. Elaboração ERC.FBCF: Formação Bruta de Capital Fixo.

Não é de surpreender que a taxa de desemprego tenha apresentado também estabilidade ao iniciar e 
encerrar o ano em 6,7 %, valor inferior aos registados na Zona Euro.

A inflação portuguesa continuou em desaceleração, com o índice harmonizado a atingir 0,3 % de variação 
homóloga média anual, face a 1,2 % em 2018, e tendo apresentado registos mensais negativos algumas 
vezes. O desempenho da inflação portuguesa apresentou-se em linha com a tendência da Zona Euro.

Em termos agregados, a concessão de crédito em Portugal acelerou ligeiramente durante 2019, tanto 
a empresas privadas como a particulares. O custo de obtenção de financiamento manteve a trajetória 
descendente, reflexo da política monetária ultra expansionista adotada pelo Banco Central Europeu.

A balança de transações correntes saldou-se negativa, resultado da manutenção em terreno negativo 
(-7,9 %) do défice da balança comercial e dos rendimentos primários, designadamente os relacionados 
com investimento direto em ativos fixos e em menor grau em ativos financeiros, que conjuntamente, 
em 2019, mais que compensaram o saldo positivo da balança de serviços e as entradas de dinheiro por 
via das remessas de emigrantes. 

O investimento estrangeiro direto líquido também fechou o ano negativo, mas, tal como no ano anterior, foi 
compensado por investimentos em ativos financeiros. Em suma, entrou dinheiro na economia portuguesa vin-
do do exterior, destinado ao investimento em títulos, mas o investimento estrangeiro em ativos fixos diminuiu. 

Em 2019, o endividamento total do setor não financeiro, em percentagem do PIB, voltou a apresentar 
uma trajetória descendente, patente em todos os seus componentes, e atingiu os 342 %, ainda assim 
um nível bastante elevado. O setor público não financeiro, com um endividamento correspondente a 
152 % do PIB, e as empresas privadas, com 124 %, foram as maiores fatias do endividamento, segui-
das pelos particulares, com 65 %. De salientar que a trajetória descendente dos vários indicadores de 
endividamento face ao PIB resultou, maioritariamente, do crescimento do mesmo, em detrimento de 
uma redução efetiva nominal dos montantes de endividamento dos vários segmentos. O endividamen-
to em termos nominais apenas desceu no segmento de empresas tanto públicas como privadas, tendo 
aumentado nos particulares e restante setor público.
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Relativamente às contas públicas, o saldo global do Estado continuou a trajetória de melhoria, ao 
passar de um défice de 0,4 % em 2018, para um excedente de 0,2 % em 2019, o primeiro da história 
democrática portuguesa. O saldo primário, indicador que reflete a sustentabilidade do endividamento, 
manteve excedentes consistentes, fechando o ano numa posição mais favorável que em 2018. 

Em geral, pode concluir-se que o enquadramento económico em 2019 continuou favorável, algo seme-
lhante a 2018 e em linha com o panorama internacional.

O enquadramento macroeconómico tem uma influência relevante sobre o consumo de media, quer 
através de uma maior propensão à aquisição direta de produtos e serviços do setor, quer através de 
maiores gastos em publicidade por parte dos anunciantes. 

De acordo com as informações recolhidas pela Magna Global4, em 2019, o mercado publicitário cresceu 
globalmente 5,2 %, uma desaceleração face a 2018. A grande maioria das regiões do globo apresenta-
ram crescimento e a publicidade digital começou a demonstrar uma tendência de desaceleração, com 
um crescimento de 15 %. As redes sociais continuaram a ser o segmento que apresentou taxas de cres-
cimento de publicidade mais elevadas, com +25 % face a 2018 (mas também em tendência de desacele-
ração face ao crescimento de 34 % em 2018). Em 2019, a publicidade digital representou, pela primeira 
vez, mais de metade das vendas de publicidade a nível global.

De acordo com as informações constantes no Relatório e Contas da Media Capital de 2019, em Por-
tugal, o mercado publicitário de agências antes de rappel registou um novo crescimento, estimado 
na ordem dos 3 %, o qual compara com 10 % em 2014, 3 % em 2015, 5 % em 2016 e 3 % em 2017 e em 
2018. Verificou-se uma ligeira quebra em televisão (-2 % na televisão em sinal aberto e +5 % nos canais 
disponíveis em plataformas de subscrição) e um novo incremento significativo no digital, que se estima 
ter melhorado 10 %. A rádio registou uma subida de 8 %. O único segmento do mercado a registar uma 
quebra no investimento publicitário foi o da imprensa, que perdeu cerca de 17 % em relação a 2018, 
enquanto o cinema subiu 15 %, embora em termos absolutos seja pouco expressivo no global do mer-
cado. O outdoor terá melhorado 10 %.

Ao observar os dados disponíveis a preços de tabela, de acordo com os números da MediaMonitor (“Anuá-
rio Meios e Publicidade 2019”), todos os segmentos de publicidade cresceram, com exceção da imprensa e 
da internet. A televisão continuou a ser o segmento dominante em termos de dimensão (Figura 2).
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Fonte: Marktest, “Anuário Meios e Publicidade 2019”. Elaboração ERC.

4 Magna Advertising Forecasts – Winter 2019 Update.
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A Unilever assumiu-se como o maior anunciante do mercado português, movimentando um inves-
timento publicitário na ordem dos 372 milhões de euros (valor a preços de tabela). Duas marcas de 
telecomunicações ocuparam os restantes lugares do pódio, com a Vodafone a totalizar um investimen-
to a rondar os 318 milhões de euros, seguida pela NOS, que ocupou a terceira posição ao investir cerca 
de 313 milhões de euros. Continente (300 milhões) e Altice (274 milhões) encerraram o top 5 no ranking 
dos anunciantes (Figura 3).
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Fonte: Marktest, Anuário Meios e Publicidade 2019. Elaboração ERC. Preços de tabela.

Entre as agências de meios, a Omnicom media Group (OMD) foi aquela que movimentou maior volume 
de investimento publicitário no acumulado de janeiro a dezembro de 2019. A OMD foi responsável por 
um investimento de 1,26 mil milhões de euros. A segunda posição ficou nas mãos da Wavemaker, que 
totalizou um investimento a rondar os 1,22 mil milhões de euros, seguida pela Arena, que fechou o ano 
com 1,15 mil milhões de euros. O top 5 ficou completo com a Carat (1,11 mil milhões de euros) e a Initia-
tive (mil milhões de euros).

A Havas Worldwide Lisboa liderou o ranking das agências criativas com um investimento próximo dos 
830 milhões de euros, a preços de tabela. Nos lugares seguintes surgiram a Fuel (686,7 milhões), a 
Wunderman Thompson (593,5 milhões), a BAR Ogilvy (443 milhões) e a Partners (436,5 milhões).

A publicidade continuou a ser a principal fonte de receitas das empresas de media, com um peso nas 
receitas totais nos grupos Impresa e Media Capital na ordem dos 65 %. O peso destas receitas foi me-
nos significativo no Grupo Cofina (cerca de 30 %) e na RTP (perto dos 10 %).

De acordo com o Relatório e Contas de 2019 da Sport TV, os gastos em publicidade, em termos líquidos 
e a preços reais, situaram-se, neste ano, em 511 milhões de euros, um crescimento de 3 % face ao ano 
anterior. A diferença para os montantes despendidos em publicidade a preços de tabela é enorme – 511 
milhões de euros contra 11 803 milhões de euros –, muito provavelmente explicada pelos preços prati-
cados em televisão (Figura 4).
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Outra origem de receitas relevante no setor é a circulação de publicações, revistas ou jornais. 

Apesar da dificuldade em estimar as receitas agregadas, através da análise dos dados de tiragem e 
circulação disponibilizados pela APCT – Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação 
– constata-se que, durante 2019, a circulação paga voltou a contrair-se a taxas duplo dígito e continuou 
a ocorrer a extinção de várias publicações impressas. Em termos de circulação digital paga, os números 
de subscritores mantiveram-se bastante incipientes.

De acordo com o “Reuters Digital News Report 2020”, Portugal é dos países analisados que menos pre-
disposição tem em pagar por notícias online, apesar do aumento de 3 p.p. em relação a 2019 (Figura 5). 
Por outro lado, não surge desfasado da tendência de outros mercados, onde os públicos manifestam 
baixa adesão ao pagamento de informação na internet.

FIG. 5
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Fonte: Reuters Institute for the Study of Journalism, Digital News Report 2020.
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Uma terceira fonte de receitas para as empresas de media, nomeadamente para os detentores de 
canais de televisão, são as receitas de subscrição de canais transmitidos por várias plataformas como, 
por exemplo, a fibra, o cabo, o satélite, entre outros. Na verdade, estas receitas de empresas de media 
detentoras de canais representam um custo para um outro segmento de regulados da ERC – os opera-
dores de distribuição de televisão por subscrição (STVS).

Um estudo realizado pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom)5 mostra que, no final de 
2019, cerca de 88 % das famílias dispunham de STVS, mais 2,7 % do que no ano anterior. O número de 
assinantes do STVS atingiu os 4,1 milhões, mais 147 mil (+3,7 %) do que no ano anterior, mantendo-se 
a tendência de crescimento iniciada em 2014. O crescimento do serviço deveu-se exclusivamente às 
ofertas suportadas em fibra ótica (FTTH), que registaram mais 285 mil assinantes em relação ao ano 
anterior (+17,5 %) (Figura 6). A grande maioria dos assinantes dispunha do serviço integrado em pacotes 
de telecomunicações.
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O grupo NOS continuou a ser o principal operador de STVS, com uma quota de assinantes de cerca 
de 40,1 %, seguindo-se a MEO com 39,6 %, a Vodafone com 16,3 % e a NOWO com 3,9 %. A Vodafone e 
a MEO foram os prestadores que, em termos líquidos, mais assinantes captaram face ao ano anterior, 
tendo as suas quotas aumentado 1,1 % e 0,4 %, respetivamente. Por outro lado, diminuíram as quotas 
do Grupo NOS em 1,1 % e da NOWO em 0,4 %.

O nível de concentração, medido pelo índice Herfindahl-Hirschman6, apesar de elevado, diminuiu 
ligeiramente face ao ano anterior. A atual tendência de diminuição da concentração iniciou-se em 2013, 
com o lançamento da oferta Triple Play da Vodafone suportada em FTTH.

De acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, mais de 2 milhões de indivíduos tinham 
subscrito serviços de vídeo streaming on demand em março de 2020.

Embora tecnologicamente cada vez mais apreciados, os serviços alternativos fornecidos pelos opera-
dores de STVS, como o video on demand, a gravação de programas, a pesquisa discricionária, o over the 

5 Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão por Subscrição – 2019.
6 O índice Herfindahl-Hirschman é frequentemente utilizado pela Comissão Europeia para avaliar os níveis de concentração de mercado. Este índice é calculado adicionando 
o quadrado das quotas de mercado individuais de todos os participantes no mercado. Os seus valores teóricos variam entre aprox. zero (num mercado atomizado) e 10 000 
(num monopólio natural). Quando o índice é superior a 1 800 considera-se que o mercado é muito concentrado. Entre 1 000 e 1 800 considera-se que o mercado é moderada-
mente concentrado.
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top, entre outros, diminuem o alcance e a efetividade da publicidade transmitida pelos diversos canais 
de televisão, o que afeta negativamente a evolução das receitas das entidades que mais dependem 
desta fonte de proveitos. 

Existem outras linhas geradoras de receitas nas empresas de media, para além das supramencionadas, 
como a venda de conteúdos, serviços multimédia, eventos e marketing, entre outras prestações de 
serviços. No caso dos grandes grupos económicos, i.e., os conglomerados media, aquelas continuaram 
a ter um contributo marginal para as receitas de exploração, mas em empresas de menor dimensão 
podem representar importantes alternativas à publicidade. Os dados constantes no Portal da Transpa-
rência dos Media da ERC sugerem que muitas entidades proprietárias/editoras de órgãos de comunica-
ção social regulados (cerca de 37 % em 2018) não têm como atividade principal a comunicação social, 
mas sim outra.

Especificamente em relação à venda de conteúdos, seja sob a forma de comissões de subscrição 
de canais, de direitos de transmissão ou de venda de produções, identificáveis nas demonstrações 
financeiras de algumas empresas de forma autónoma, 2019 foi um ano de contração na Impresa, Media 
Capital e RTP e de expansão na Cofina. O seu peso continuou relativamente modesto na estrutura de 
receitas daquelas empresas, variando entre 6 %, no caso da RTP, e cerca de 19 %, no caso da Impresa. 

No que se refere ao setor público de media, em 2018 o Estado alocou à Agência Lusa cerca de 16 
milhões de euros em indemnizações compensatórias7, no quadro do contrato de prestação de serviço 
noticioso e informativo de interesse público celebrado entre as duas partes8. No mesmo ano, a RTP 
recebeu em fundos públicos (contribuição para o audiovisual) 179,2 milhões de euros9. 

Resta ainda salientar que, em 2019, a comunicação social recebeu subsídios públicos à atividade, se-
melhante ao que aconteceu em anos anteriores, de 4 milhões de euros destinados a meios de comuni-
cação social regionais e locais, repartidos entre incentivos à leitura (2,9 milhões de euros) e incentivos 
ao desenvolvimento digital, modernização tecnológica, acessibilidade à comunicação social, literacia e 
educação para os media e desenvolvimento de parcerias estratégias (1,1 milhões)10. No mesmo ano, a 
publicidade institucional do Estado, que está incluída nas receitas de publicidade das empresas, totali-
zou 3 milhões e 364 mil euros, dos quais 744 mil euros foram destinados aos media regionais e locais.

Neste enquadramento, as empresas de media continuam, e cada vez mais, a debater-se com uma alte-
ração de paradigma ao nível da distribuição e consumo de conteúdos, nomeadamente face ao aumen-
to da importância da STVS e do streaming, e do aumento da capacidade da internet fixa e móvel, com 
efeitos diretos na evolução das fontes de receita de cada segmento de negócio.

Neste ano não foi clara uma melhoria do contexto setorial dos meios de comunicação social tradicio-
nais. Apesar de uma conjuntura económica benigna e do aumento das receitas publicitárias, as receitas 
de vendas de conteúdos, direitos de transmissão e circulação paga em papel e digital desceram. A li-
teracia mediática dos públicos, em face da rápida disseminação de notícias falsas e inerente perigo de 
populismo, é um assunto cada vez mais na agenda, mas, como referido acima, os dados de consumo 
de media mostram que em Portugal a relutância para remunerar conteúdos online é das mais elevadas 
da Europa. 

Existem bastantes desafios, mesmo ao nível das novas formas de consumo de conteúdos. A fraude de 
conteúdos televisivos como a partilha peer-to-peer, a comercialização e o acesso ilegítimo a conteú-

7 Cfr. Resolução do Conselho de Ministros n.º 150/2018, de 19 de novembro.
8 O valor da indemnização compensatória é estabelecido por contrato de prestação de serviço noticioso e informativo de interesse público celebrado entre o Estado e a Lusa 
– Agência de Notícias de Portugal, S.A., podendo registar atualizações anuais.
9 Os fundos públicos transferidos para a RTP concentram-se na Contribuição para o Audiovisual (CAV), paga pelos cidadãos através da fatura de eletricidade. A CAV foi fixada, 
em 2016, em 2,85 euros (acresce IVA a 6%).
10 Montantes apurados pela ERC a partir de dados do Gabinete de Meios para a Comunicação Social, Orçamentos do Estado e despachos ministeriais.
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dos lineares e não lineares e a eventos em tempo real, nomeadamente desporto, são desafios para os 
operadores de pay tv e de streaming. 

Desafios também se colocam ao nível da concorrência que as empresas de media enfrentam dos gi-
gantes digitais e das discrepâncias regulatórias entre ambos, com consequências negativas ao nível da 
rentabilidade dos negócios. 

A União Europeia está a trabalhar na adaptação dos sistemas de tributação dos Estados-Membros para 
os adequar à era digital e para encontrar soluções globais no âmbito da Organização de Cooperação e 
de Desenvolvimento Económico (OCDE).

As regras fiscais em vigor foram concebidas para serem aplicáveis a empresas com presença física num 
determinado país e é geralmente nessa base que os governos exercem as suas competências fiscais. 

Com o aparecimento de novas tecnologias e modelos empresariais, muitas empresas digitais têm 
utilizadores e clientes num país sem aí terem qualquer presença física, geram um valor significativo a 
partir da interação com utilizadores e clientes, fazendo uso dos dados e contribuições dos utilizadores 
e são concorrentes diretos das empresas desses mesmos países que estão sujeitas ao enquadramento 
fiscal respetivo.

Uma vez que as regras fiscais ainda pressupõem uma presença física, muitas vezes os lucros prove-
nientes de atividades digitais não são tributados no país onde estão os utilizadores, os consumidores 
e os concorrentes e permitem o aproveitamento de vantagens por parte das empresas digitais que 
não estão ao alcance das empresas tradicionais. De acordo com a Comissão Europeia , «as empresas 
digitais estão atualmente sujeitas a uma taxa efetiva média de tributação que corresponde a metade 
da aplicável à economia tradicional da UE».  

Em março de 2018, a Comissão Europeia apresentou duas propostas legislativas destinadas a refor-
mar as regras de tributação das sociedades para que os lucros sejam tributados nos locais em que as 
empresas tenham uma presença digital significativa e a desenvolver um imposto provisório sobre as 
receitas provenientes de serviços digitais (imposto sobre os serviços digitais).

Paralelamente, estão em curso debates a nível internacional para encontrar uma solução, consensual, 
de longo prazo e global que, segundo o calendário definido pelo G20, deve chegar até ao final de 2020. 

Entretanto, o imposto sobre os serviços digitais foi concebido para ser aplicado como medida provisó-
ria, para colmatar o período até ser implementada uma solução estrutural a longo prazo, acordada no 
âmbito da OCDE.

O imposto provisório aplicar-se-ia às receitas geradas a partir de atividades em que os utilizadores 
desempenham um papel importante na criação de valor e que não são abrangidas de forma adequada 
pelas regras fiscais em vigor. Trata-se, nomeadamente, das receitas provenientes da venda de publici-
dade direcionada (com impacto direto e relevante nas receitas das empresas de media), atividades de 
intermediação digitais que permitem aos utilizadores interagir e facilitam a venda de bens e serviços 
entre eles e da venda de dados gerados a partir de informações prestadas pelos utilizadores.

Os Estados-Membros onde os utilizadores se encontram localizados procederiam à cobrança dessas re-
ceitas fiscais. A criação de um quadro de tributação para os serviços digitais a nível da União Europeia 
impediria também a adoção de medidas unilaterais, suscetíveis de fragmentar o mercado único, ao 
agravar diferenças regulatórias já existentes entre os países e eventualmente comprometer obrigações 
decorrentes dos acordos de dupla tributação, entre outros problemas.
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O Conselho está a trabalhar no imposto sobre os serviços digitais desde março de 2018, mas na se-
quência de um debate (Assuntos Económicos e Financeiros), em março de 2019, e da falta de acordo 
unânime sobre a proposta, prosseguiu-se uma abordagem dual:

  o Conselho e os Estados-Membros continuarão a trabalhar em conjunto para chegar a acordo 
sobre uma solução mundial a nível da OCDE até 2020;

  se, até ao final de 2020, se constatar que esse acordo a nível da OCDE levará mais tempo, o Con-
selho poderá voltar a debater uma abordagem a nível da UE.

O imposto digital provisório, ao contribuir para harmonizar a fiscalidade de empresas com e sem pre-
sença física num determinado país, acabaria por ser na prática um apoio aos órgãos de comunicação 
social que enfrentam um enquadramento regulatório diferente e penalizador.

Alguns países da União Europeia, como a Espanha, a França, a Itália e o dissidente Reino Unido, estão a 
adotar este imposto nas suas jurisdições, de forma análoga ou com ligeiras diferenças, aos termos pro-
postos inicialmente pela União Europeia. Estas iniciativas visam cobrir a lacuna na legislação europeia 
até que seja aplicada legislação fiscal internacional.

No âmbito, em Portugal não foi implementada até à data qualquer iniciativa, para além do projeto de 
carta de direitos fundamentais na era digital.

4. ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA DO SETOR

A 31 de dezembro de 2019 encontravam-se ativas e registadas na ERC 1725 publicações periódicas, 309 
empresas jornalísticas, 286 operadores de radiodifusão, 109 serviços de programas distribuídos exclusi-
vamente pela internet, 25 operadores televisivos, 10 operadores de distribuição de televisão (STVS) e 2 
empresas noticiosas (Figura 7).

FIG. 7 - SETOR ESTÁVEL EM TERMOS DE NÚMERO DE INTERVENIENTES, COM EXCEÇÃO DA INTERNET 

 2018 2019 Var %

Publicações Periódicas 1.770 1.725 -2,5%

Empresas Noticiosas 1 2 100,0%

Operadores de Distribuição 9 10 11,1%

Operadores de Rádio 293 286 -2,4%

Operadores de Televisão 25 25 0,0%

Serviços de Programas Distribuídos Exclusivamente pela Internet 87 109 25,3%

Fonte: ERC - Base de Dados de Registos.

No setor de media existem vários segmentos de regulados, com características díspares em termos 
de número e dimensão, que importa analisar no âmbito da atividade de regulação. É particularmente 
relevante estudar o perfil financeiro dos diversos segmentos, os motores do negócio e as formas de 
financiamento, para conhecer o universo regulado de forma individual e chegar a um melhor conheci-
mento do setor como um todo.
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METODOLOGIA

Este estudo pretende mostrar uma fotografia representativa do setor em 2019. Para isso, foi necessário 
recolher informação em detalhe, mas também disponibilizá-la em tempo útil. 

Assim, a análise setorial segue duas abordagens: (i) uma análise da informação reportada à ERC, no 
âmbito da Lei nº 78/2015, de 29 de julho, que regula a promoção da transparência da titularidade, da 
gestão e dos meios de financiamento das entidades que prosseguem atividades de comunicação social 
(Plataforma da Transparência dos Media), e (ii) uma análise baseada em informação financeira detalha-
da recolhida junto de um grupo constituído pelas maiores e mais representativas empresas reguladas. 

Na primeira abordagem, o estudo setorial inclui as empresas cuja atividade principal é a comunicação so-
cial ou, não sendo o caso, conseguem autonomizar a atividade de comunicação social na sua contabilidade. 

Na segunda abordagem, o estudo inclui a análise de informação financeira reportada pelas principais 
empresas ou grupos económicos conglomerados líderes em um ou vários segmentos de media regu-
lados pela ERC, alternativa ou cumulativamente, designadamente na rádio, televisão e imprensa. Inclui 
também publicações com circulação superior à mediana na sua categoria (e sem carácter promocio-
nal), os 4 maiores operadores de distribuição de televisão por subscrição (STVS) e sites de notícias na 
internet (20 maiores publicações na internet em termos de reach multiplataforma de acordo com os 
rankings apurados pela SimilarWeb). Inclui por fim as empresas cuja principal atividade é a comunica-
ção social com ativos superiores a 1 milhão de euros em 2018 ou 2019.

Por forma a concretizar quais as empresas selecionadas para integrar o grupo referido na segunda 
abordagem, parte-se do segmento deste mercado que tem menos intervenientes para o que tem mais 
intervenientes, e identifica-se individualmente quais os players relevantes e que grupo integram.

Contrariamente a anos anteriores, em 2019, a par da Agência Lusa, registou-se na ERC uma segunda 
agência noticiosa, a Madremedia, Lda. Como referido, a Lusa é financiada pelo Estado português e, apa-
rentemente, a Madremedia é uma empresa privada, parceira da Sapo, e que se descreve como sendo 
uma empresa de inovação em media, focada na criação de conteúdo para plataformas digitais e no 
desenvolvimento de soluções tecnológicas que melhor sirvam esse conteúdo11.

Seguem-se os operadores de distribuição de televisão (STVS) que, apesar de totalizarem dez em número, 
em termos de quotas de mercado é clara a dominância de dois deles – MEO e NOS – bem como a posição 
de crescente relevância da Vodafone, o interveniente mais novo do segmento, seguido pela Nowo. 

Apesar dos elevados níveis de concentração referidos no capítulo anterior (índice Herfindahl-Hirs-
chman), que aliás diminuíram em 2019, não se pretende com isto dizer que o grau concorrencial seja 
pequeno, uma vez que os maiores intervenientes apresentam quotas de mercado semelhantes (Figura 
8). No entanto, as posições dominantes são visíveis, e o facto é que os preços dos serviços de teleco-
municações, que em Portugal são oferecidos em sistema de bundling e incluem o segmento regulado 
pela ERC de STVS, são elevados face aos praticados na Europa, de acordo com várias declarações da 
ANACOM. 

Tal como referido no Relatório de Regulação de 2018, numa entrevista ao jornal Expresso, em março 
de 2019, o presidente da ANACOM referiu, acerca deste tema, que o facto de existirem três operadores 
dominantes não se tem traduzido numa concorrência de preços, o que depende das estratégias comer-
ciais seguidas, em que pode haver alinhamento das suas ofertas. Em vários países tem-se procurado 
romper com esta situação – que se aproxima de uma situação de cartelização, em que as empresas 
entre si têm o mercado dividido – recorrendo a um quarto operador. 

11 https://24.sapo.pt/parceiro/madremedia
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Acrescentou que Portugal tem tido uma trajetória díspar de outros países europeus, ao nível dos pre-
ços das telecomunicações. Entre dezembro de 2009 e dezembro de 2018, os preços cresceram 12,5 % em 
Portugal, enquanto na média europeia desceram 2,9 %. Nos pacotes Triple Play (TV, fixo e net), os pre-
ços são superiores à média da União Europeia, função dos intervalos de velocidade, entre 19 % e 38 %.

Mais recentemente, um estudo da ANACOM sobre os preços das telecomunicações em Portugal – Frequently 
Asked Questions – 2ª edição (03.06.2020) –, em resposta à pergunta «Os preços das telecomunicações em 
Portugal são mais caros do que na UE?», afirma-se que «em geral, os preços dos serviços móveis, dos servi-
ços individualizados de internet e de pacotes de serviços encontram-se acima da média».

FIG. 8
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Fonte: Anacom – Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão por Subscrição 2019. Elaboração ERC.

À medida que a escala e a intensidade capitalística dos negócios diminuem, o número de interveni-
entes nos segmentos do setor da comunicação social começa a aumentar (com exceção das agências 
noticiosas). Assim, em termos de operadores de televisão, o número de intervenientes manteve-se 
estável face a 2018, tanto em termos de número de operadores registados na ERC, como das principais 
empresas no segmento, mas foi superior ao registado na distribuição (Figura 9).
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Fonte: GFK/CAEM/Zapping TV (site). A partir de 1/1/2017, a rubrica RTP2 passou a incluir RTP2 + RTP3 TDT + RTP Memória TDT. Live e VOSDAL. Marktest, Anuário de Media e 
Publicidade 2019. Elaboração ERC.
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No segmento da rádio, apesar do elevado número de intervenientes, também existe concentração nos 
principais grupos económicos, embora, e de forma semelhante ao que acontece no segmento dos op-
eradores de distribuição, os dois maiores tenham quotas de mercado semelhantes entre si (Figura 10). 
Em termos de comparações temporais constata-se que, face a 2018, tanto a audiência acumulada de 
véspera como o reach aumentaram, mas o número de operadores de rádio registados na ERC diminuiu.

FIG. 10 - MERCADO DOMINADO POR GRUPOS ECONÓMICOS CONGLOMERADOS, APESAR DA GRANULARIDADE DE INTERVENIENTES
AUDIÊNCIAS E SHARES RÁDIO DEZEMBRO 2019

Grupo/Estação (Dez. 2019) Reach semanal 
(%)

Audiência 
acumulada de 

véspera (%)
Share de 

audiência (%)

Total Rádio 84,2% 60,2% 100.0%

Grupo Renascença Multimédia 51,9% 26,6% 34,7%

RFM 37,2% 17,8% 24,4%

Renascença 15,3% 6,0% 6,6%

Mega Hits 8,4% 3,3% 2,5%

R. Sim 1,6% 0,8% 1,3%

Grupo Media Capital Rádios 51,4% 27,9% 37,8%

R Comercial 37,5% 18,5% 23,9%

M80 17,6% 7,3% 9,6%

Cidade FM 10,6% 4,0% 2,8%

Smoth FM 3,2% 1,4% 1,1%

Vodafone FM 1,2% 0,5% 0,4%

Grupo RTP 15,1% 7,0% 8,7%

Antena 1 10,1% 4,6% 5,5%

Antena 3 5,7% 2,1% 2,5%

Antena 2 1,4% 0.4% 0,6%

TSF (Global Media Group) 8,8% 3,5% 3,5%

Outras estações 25,4% 10,3% 12,9%

Não sabe estação 5,0% 2,1% 2,3%

Universo 8,563,501 8,563,501 8,563,501

Fonte: Marktest

O segmento de publicações periódicas, o mais granular de todos e também aquele que há mais tempo 
está exposto à concorrência do digital, apresentou um decréscimo do número de intervenientes, a par 
dos operadores de rádio.

As quotas de mercado nos segmentos relevantes mantiveram-se próximas mas, em regra, tem per-
manecido ao longo dos anos uma publicação dominante, como por exemplo o Correio da Manhã, em 
jornais diários, com uma quota da circulação média anual de 37 %, seguido pelo Jornal de Notícias com 
20 %, ou, nos semanais, o Expresso, com uma quota da circulação média anual de 65 %12.

12 Cálculos ERC, com base nos dados APCT 2019.
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Neste enquadramento, as empresas às quais se solicitou informações financeiras individualizadas são 
as seguintes:

Agências noticiosas:
  Lusa - Agência de Notícias de Portugal, S.A.

Conglomerados media:
  Cofina SGPS
  Global Notícias-Media Group, S.A.
  Impresa SGPS
  Media Capital SGPS
  Rádio e Televisão de Portugal, S.A.

Operadores radiofónicos:
  Rádio Nova Era, Sociedade de Comunicação, S.A.
  Rede A - Emissora Regional do Sul, Lda.
  Rádio Renascença, Lda.
  Sociedade Franco Portuguesa de Comunicação, S.A.

Operadores de serviço de distribuição de televisão por subscrição (STVS)
  MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.
  NOS SGPS, S.A.
  NOWO Communications, S.A.
  Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. 

Operadores de televisão
  Avenida dos Aliados - Sociedade de Comunicação, S.A.
  Benfica TV, S.A.
  Dreamia - Serviço de Televisão, S.A.
  Filmes Hotgold - Cinema, Vídeo, Distribuição, S.A.
  Fuel TV EMEA, S.A.
  MTV Networks Unipessoal, Lda.
  Sport TV Portugal, S.A.
  Sporting Comunicação e Plataformas, S.A.

Empresas de publicações periódicas / jornalísticas
  Arcada Nova - Comunicação Marketing e Publicidade, S.A.;
  Baleskapress Publicações e Marketing Unipessoal;
  Deco Proteste Editores, Lda.;
  Diário de Coimbra, Lda.;
  Editora Sol, Lda.;
  Editorial Grupo V - Portugal, Lda.;
  Editorial Jornal da Bairrada, Lda.;
  Empresa Diário de Notícias, Lda.;
  Empresa do Diário do Minho, Lda.;
  Empresa Jornalística da Madeira, Unipessoal, Lda.;
  Global Family Editions, S.A.;
  Gráfica Açoreana, Lda.;
  Jornal do Fundão Editora, Lda.;
  Light House Editora, Lda.;
  Masemba, Lda.;
  Megafin - Sociedade Editora, S.A.;
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  Multipublicações, Lda.;
  Mundo Português - Sociedade Jornalística, Unipessoal, Lda.;
  New Adventures, Lda.;
  Nugon, Publicações e Representações Publicitárias, Lda.;
  O Informador Fiscal (OIF) - Edições Técnicas, Lda.;
  Observador Ontime, S.A.;
  Piçarra Distribuição Jornais, Lda.;
  Plot Content Agency, S.A.;
  Popquestion, Unipessoal, Lda.;
  Presspeople, Edição de Publicações, Lda.;
  Público-Comunicação Social, S.A.;
  RBA Revistas Portugal, Unipessoal, Lda.;
  Sociedade Vicra Desportiva, S.A.;
  Sojormédia Beiras, S.A.;
  Tempo Novo Edição e Venda de Publicações, Lda.;
  Time Out Portugal Unipessoal, Lda.;
  Treze7, Lda;
  Trust in News, Unipessoal, Lda;
  Viprensa, Sociedade Editora do Algarve, Lda.; 
  Worldimpala.net.

Deste grupo de empresas foi necessário excluir algumas para efeitos da análise do ano de 2019 por não 
terem comunicado à ERC a informação financeira detalhada e solicitada, por inexistência de reporte na 
Plataforma da Transparência dos Media, ou por ambas as razões. São elas:

Operadores de serviço de distribuição de televisão por subscrição (STVS)
  MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.

Operadores de televisão:
  Avenida dos Aliados - Sociedade de Comunicação, S.A.

Empresas de publicações periódicas / jornalísticas
  Baleskapress Publicações e Marketing Unipessoal;
  Diário de Coimbra, Lda.;
  Editorial Grupo V - Portugal, Lda.;
  Gráfica Açoreana, Lda.;
  Light House Editora, Lda.;
  Masemba, Lda.;
  Multipublicações, Lda;
  Sociedade Vicra Desportiva, S.A.;
  Tempo Novo Edição e Venda de Publicações, Lda.

A ausência pontual de informação pode levar à não inclusão, também pontual, de determinada empre-
sa em determinado tópico, embora não implique a sua exclusão da análise como um todo.

A informação relativa aos dados financeiros provenientes da base de dados do Portal da Transparência 
dos Media (Plataforma da Transparência dos Media) foi recolhida em 16 de setembro de 2020, a infor-
mação financeira mais detalhada, obtida diretamente junto do grupo das maiores e mais representati-
vas empresas do setor, corresponde àquela que foi entregue na ERC até ao dia 31 de agosto de 2020. 

Como já explicado em cima, a informação recolhida na Plataforma da Transparência dos Media e 
utilizada neste estudo, na primeira abordagem, diz respeito a indicadores financeiros de empresas cuja 
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atividade principal é a comunicação social ou daquelas que conseguem autonomizar, na sua conta-
bilidade, a informação relativa a essa atividade. Assim, entre outras, excluem-se as empresas de STVS 
(e telecomunicações), uma vez que não se acedeu a informação financeira autónoma do segmento 
regulado pela ERC.

ANÁLISE SETORIAL BASEADA EM INFORMAÇÃO FINANCEIRA CONSTANTE DA PLATAFORMA 
DA TRANSPARÊNCIA DOS MEDIA DA ERC

Das entidades que reportaram informação financeira na Plataforma da Transparência verifica-se que 
63 % têm como atividade principal a comunicação social, os restantes 37 % referem-se a empresas cuja 
atividade principal é outra que não a comunicação social (Figura 11), exatamente a mesma proporção 
que em 2018.

Destas últimas, existem entidades que conseguem autonomizar, para efeitos de reporte financeiro, a 
atividade de comunicação social das restantes atividades económicas, embora apenas 9 % o consigam. 
As outras 91 % reportaram indicadores financeiros da atividade consolidada.

FIG. 11
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Fonte: Plataforma da Transparência dos Media, cálculos ERC.

Com base na informação destas empresas que comunicaram informações relativas à atividade de 
comunicação social na Plataforma da Transparência relativa ao ano de 2019, é possível ter uma imagem 
fidedigna do setor.

Em 2019, os ativos totais das empresas de comunicação social ascenderam a 1 122 milhões 997 mil 
euros e os rendimentos totais da atividade a 938 milhões 435 mil euros. Em termos de resultados, o 
total dos resultados antes de impostos, resultados financeiros, depreciações e amortizações (EBITDA) 
ou operacionais atingiu 51 milhões e 542 mil euros e o total dos resultados líquidos 19 milhões 465 mil 
euros. 

Em geral, pode dizer-se que o setor foi rentável. Cerca de 66 % das empresas de comunicação social, ou 
que consegue autonomizar essa atividade nas suas contas, apresentaram resultados líquidos positivos, 
ainda assim 3 p.p. abaixo dos 69 % registados em 2018. 69 % apresentaram resultados operacionais 
ou EBITDA positivos, também um nível inferior aos 74 % de 2018. A alavancagem do setor permaneceu 
elevada, com uma proporção média de capitais próprios para o ativo de 41 %.

Os rendimentos das empresas de comunicação social contraíram-se, mais uma vez em 2019, em cerca 
de 0,9 %, menos que a quebra de 3,6 % de 2018. No entanto, 52 % das empresas apresentaram cresci-
mento dos rendimentos, melhor que 42 % em 2018. 
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O setor é bastante granular. Para além de um elevado número de órgãos de comunicação social regis-
tados na ERC, tal como se demonstrou na Figura 7, a organização dos órgãos de comunicação social 
em estruturas empresariais é bastante diversa. Das empresas com informação inserida na Plataforma 
da Transparência podem constituir-se dois grupos, as organizações mono media e os conglomerados 
multimedia (doravante designadas de empresas). As empresas mono media são aquelas que detêm um 
ou mais órgãos de comunicação social do mesmo tipo, as empresas conglomerados multimedia corres-
pondem àquelas que detêm vários órgãos de comunicação social de tipos diferentes.

Em Portugal, o número de empresa mono media é muito superior ao de conglomerados multimédia, 
mas a dimensão destas últimas é maior. Em 2019, apesar do montante total de ativos e rendimentos 
das empresas mono media ter sido próximo do montante total de ativos e rendimentos dos conglo-
merados multimedia, as segundas apresentaram valores médios dos indicadores muito superiores 
às primeiras (Figura 12), resultado da grande diferença de dimensão entre ambas. 93 % das empresas 
registadas na Plataforma da Transparência eram mono media.
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EUR - média por segmento Ativo Rendimentos

Mono Media 1.604.770 1.458.175

  Op. Rádio 300.293 140.940

  Op. TV 44.558.560 38.883.097

  Publicações 1.004.131 1.041.943

  Rád. Excl. Internet 1.378 4.094

Congl. Multimedia 16.089.811 11.887.464

  Op. Rádio e Publ. 472.506 246.622

  Op. Rádio e TV 319.706.850 219.927.081

  Op. Rádio, Op. TV Excl. Internet e Publ. 352.686 331.217

  Op. Rádio, Rádio Excl. Internet e Publ. 491.259 532.129

  Op. TV e Publ. 117.623.146 86.709.542

  Rád. Excl. Internet e Op. Rádio 5.810.976 7.243.511

  Rád. Excl. Internet e Publ. 500.846 205.152

Fonte: Plataforma da Transparência dos media, cálculos ERC.

Nas empresas mono media, as mais numerosas correspondiam às que prosseguem atividades de imprensa, 
seguidas dos operadores de rádio tradicional (operadores de rádio), operadores de TV, rádios distribuídas 
exclusivamente pela internet e agência noticiosa. Nas empresas conglomerados multimédia a combinação 
de órgãos de comunicação social mais típica era operadores de rádio com publicações periódicas, segui-
da de operadores de rádio com rádio exclusivamente na internet e, em menor número de intervenientes, 
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tinha-se: (i) a combinação de operador de rádio e TV (RTP), (ii) a combinação de operador de rádio, TV ex-
clusivamente na internet e publicações periódicas, (iii) a combinação de operador de rádio, rádio exclusiva-
mente na internet e publicações periódicas, (iv) a combinação de operador de TV com publicações periódi-
cas (Cofina), e (v) a combinação de rádio exclusivamente na internet com publicações periódicas.

Independentemente da quantidade de órgãos de comunicação social detidos pelas empresas do setor 
denota-se uma predominância de operadores de rádio e publicações periódicas, isolada ou simul-
taneamente na mesma empresa. Nos conglomerados multimedia foram até bastante superiores, em 
número, aos restantes formatos operacionais (Figura 13).
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 Fonte: Plataforma da Transparência dos Media, cálculos ERC.

Constata-se também que o segmento de operadores de TV foi aquele que apresentou uma dimensão em 
termos de ativos e receitas muito superior aos restantes, tanto em empresas mono media como nos con-
glomerados multimédia, sintomático dos requisitos de investimento mais elevados do segmento.

Porém, dimensão e rentabilidade13 não coincidem necessariamente. Nas empresas mono media, apesar 
de os operadores de TV serem materialmente maiores do que as restantes empresas de outros seg-

13 Rentabilidade operacional medida pela Margem EBITDA (resultado antes de impostos, resultados financeiros, depreciações e amortizações / rendimentos) ou Operacional 
(resultado operacional / rendimentos), rentabilidade líquida medida pela margem líquida (resultado líquido/rendimentos) e rentabilidade dos capitais próprios, ROE (resulta-
do líquido / capital próprio). Médias excluem valores extremos.
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mentos, como rádio ou publicações periódicas, não foram os que apresentaram maior rentabilidade a 
nível operacional ou líquido, embora o tenham sido em termos de rentabilidade dos capitais próprios. 
Tal pode dever-se ao facto de os operadores de TV individualmente, nas empresas mono media, terem 
maiores níveis de capitais alheios afetos à sua atividade. Já as empresas que operam órgãos de comu-
nicação social exclusivamente na internet apresentaram rentabilidade negativa.

Nas empresas conglomerados multimédia constata-se que os segmentos com exposição a operações 
de internet apresentaram maiores níveis de rentabilidade operacional, líquida e de capitais próprios, 
que os restantes, o que sugere que a combinação de serviços exclusivos de internet com outros seg-
mentos de comunicação social pode ter um efeito positivo no negócio (Figura 14).
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Fonte: Plataforma da Transparência dos Media, cálculos ERC.

Maioritariamente, todos os segmentos do setor foram rentáveis em 2019, tanto a nível operacional 
como líquido, com mais de metade das empresas a reportar EBITDA, resultados operacionais ou resul-
tados líquidos positivos. (Figura 15).

FIG. 15
SETOR

MAIORITARIAMENTE
RENTÁVEL

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mono
Media

  Op. Rádio   Op. TV
Publicações

  Rád. Excl.
Internet

  Empresa
noticiosa

Congl.
Multimedia

  Op. Rádio
e Publ.

  Op. Rádio
e TV

  Op. Rádio,
Op. TV Excl.
Internet e

Publ.

  Op. Rádio,
Rádio Excl.
Internet e

Publ.

  Op. TV e
Publ.

  Rád. Excl.
Internet e
Op. Rádio

  Rád. Excl.
Internet e

Publ.

Total

% Empresas com Resultados Positivos 2019

EBITDA ou Op. Resul. líquido

Fonte: Plataforma da Transparência dos Media, cálculos ERC.



ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA DO SETOR DE MEDIA EM PORTUGAL 2019

27 ERC RELATÓRIO DE REGULAÇÃO 2019

O grau de alavancagem permaneceu bastante elevado com uma proporção de capitais próprios face ao 
ativo inferior a 50 %, na maioria dos casos (Figura 16).
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No cômputo geral, a dimensão e a diversificação parecem compensar. A rentabilidade operacional, a 
rentabilidade líquida e o ROE foram superiores nas empresas conglomerados multimédia do que nas 
mono media (Figura 17).

FIG. 17
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Fonte: Plataforma da Transparência dos Media, cálculos ERC.

Consistentemente com a predominância de empresas mono media de rádio e publicações periódicas, 
as empresas do setor são, na generalidade, de pequena dimensão. 

Quando se observa a dimensão do ativo constata-se que 51 % das entidades que reportaram indica-
dores financeiros relativos à atividade de comunicação social apresentaram um ativo inferior a 100 mil 
euros (Figura 18), a mesma percentagem que em 2018. 83 % das empresas que reportaram informação 
financeira na Plataforma da Transparência revelou ativos inferiores a 500 mil euros. 
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FIG. 18
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Fonte: Plataforma da Transparência dos Media, cálculos ERC.

As empresas de grande dimensão têm bastante peso no setor, dado que aquelas com ativos superiores 
a 100 milhões de euros representaram 66 % dos ativos totais reportados na Plataforma da Transparên-
cia dos Media e afetos à atividade de comunicação social, que ascenderam a 1,1 mil milhões de euros 
em 2019. Esta percentagem representa uma diminuição face aos 73 % de 2018, o que sugere menor 
concentração setorial. O total de ativos do setor também diminuiu de 1,2 para 1,1 mil milhões em 2018. 

Em termos de rentabilidade constata-se que foram as empresas ou muito pequenas ou muito grandes 
que apresentaram melhores resultados (Figura 19). A salientar também que as empresas mais peque-
nas, com ativos inferiores a 100 mil euros e as maiores, com ativos superiores a 100 mil euros, apre-
sentaram melhor rentabilidade do capital próprio em relação aos seus pares, facto que é parcialmente 
explicado pela sua base de capital ser proporcionalmente inferior. Estes resultados são consistentes 
com a ideia de que empresas com estruturas de custos leves ou benefícios de escala têm uma posição 
mais favorável face aos restantes pares.
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No entanto, o enquadramento setorial é desafiador. Para além da elevada alavancagem, a base que 
sustenta o negócio, os rendimentos, apresentou em 2019 uma trajetória descendente, tal com aconte-
ceu em 2018. O fenómeno, salvo algumas exceções, foi transversal aos vários segmentos e dimensões 
de empresas, como se pode observar na Figura 20.
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FIG. 20.B
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ANÁLISE SETORIAL BASEADA EM INFORMAÇÃO FINANCEIRA DETALHADA RECOLHIDA JUNTO DO GRUPO 
REPRESENTATIVO DE EMPRESAS REGULADAS

Para além de granular, o setor da comunicação social é bastante díspar. Também no grupo das maio-
res e mais representativas empresas do setor existem grandes diferenças de dimensão inter e intra 
segmento. Constata-se que os segmentos do setor que requerem maiores investimentos em termos de 
capital, tanto tangível como intangível, correspondem àqueles com maior dimensão de receitas. Cons-
tata-se também que dentro de cada segmento existe um interveniente que é um outlier, por excesso 
ou por defeito (Figura 21).
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FIG. 21
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Fonte: Relatórios e Contas, Plataforma da Transparência dos Media, cálculos ERC. MEO com receitas de 2018. 
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Em todos os segmentos, exceto nas publicações periódicas, 2019 foi um ano em que o resultado antes 
de impostos, resultados financeiros, depreciações e amortizações (EBITDA) médio se manteve posi-
tivo, não obstante, mais uma vez, a influência de um ou mais intervenientes dominantes (Figura 22). 
Por exemplo, no segmento de operadores de televisão, a média do EBITDA foi puxada para cima por 
influência da Sport TV, no segmento de conglomerados sucedeu o inverso e a média foi influenciada 
negativamente pelo EBITDA do grupo Media Capital, no segmento de rádio o EBITDA médio foi positiva-
mente influenciado pelo resultado da Renascença.

Assim, das 41 empresas para as quais foi possível calcular ou obter o valor do EBITDA em 2019, do gru-
po em análise, 14 registaram um valor negativo, ou seja, 34 %, e 66 % EBITDA positivo.

Em termos de resultados líquidos, a média foi claramente mais negativa, sendo o segmento de STVS o 
único a apresentar resultados líquidos médios positivos, muito por conta da empresa NOS. De notar 
que a MEO não apresentou informação financeira atempadamente, para efeitos deste estudo, e que 
este segmento inclui também os resultados da atividade de telecomunicações, cujo efeito não é possí-
vel separar. 

Assim, 19 de 46 empresas apresentaram prejuízos em 2019, 41 % do total, e 59 % foram lucrativas.

As empresas que apresentaram EBITDA negativo também apresentaram resultados líquidos negativos. 
De entre as empresas que apresentaram EBITDA positivo apenas duas apresentaram resultados líqui-
dos negativos, a Sport TV e a Rádio Nova Era.

Em termos de taxas de crescimento das receitas de exploração por segmento, em 2019 o panorama foi 
desafiador. Apenas o segmento de operadores de televisão apresentou crescimento, bem como a agên-
cia noticiosa, ambos com um ganho de cerca de 5 %. Todos os restantes viram as receitas em termos 
médios, diminuir. No segmento de conglomerados media, apenas a Impresa apresentou crescimento 
das receitas e nos restantes segmentos as observações encontram-se bastante dispersas, embora as 
performances negativas tenham compensado as positivas. No cômputo geral, as receitas deste grupo 
decresceram cerca de 3 % em 2019.

Já a nível de crescimento do EBITDA médio por segmento, os operadores de STVS e conglomerados me-
dia apresentaram crescimento e os operadores de televisão, rádios e publicações periódicas contração. 
O EBITDA da agência noticiosa também desceu. O segmento de STVS inclui a atividade de telecomuni-
cações das respetivas empresas.

Deste grupo de empresas, 45 % apresentaram uma trajetória oposta de evolução de receitas de explo-
ração e EBITDA, o que sugere que nem sempre um enquadramento operacional de receitas adverso se 
traduz em perdas de rentabilidade global e vice-versa.

Quanto à capacidade de geração de fluxos de caixa livres, ou seja, entradas e saídas de dinheiro ocor-
ridas em 2019 resultantes das operações das empresas menos os investimentos realizados em ativos 
tangíveis e intangíveis, para aquelas em que foi possível apurar essa informação, pode observar-se que 
nos conglomerados media, rádios e empresas de STVS o balanço foi positivo e nas publicações periódi-
cas e operadores de televisão o balanço foi negativo. No caso destes últimos, a apreciação do segmen-
to foi muito influenciada pela performance negativa da Sport TV, dado os elevados investimentos em 
ativos intangíveis (detalhados na Parte II Capítulo 6).
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FIG. 22
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Fonte: Relatórios e Contas, Plataforma da Transparência dos Media, cálculos ERC.

Em termos de margem EBITDA, e entrando apenas em consideração com as empresas deste grupo que 
reportaram EBITDA positivo, conclui-se que, apesar de alguns segmentos de comunicação social terem 
sofrido deterioração de margem, são em igual número aqueles que apresentaram melhoria, entre os 
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quais as publicações periódicas. De salientar que a margem EBITDA dos operadores de televisão se 
encontra positivamente influenciada pelo resultado da Sport TV. 

Mais uma vez, em 2019 foi evidente a diferença de margem das operações dos diversos segmentos, 
sendo que as empresas que reportaram maior margem continuaram a pertencer ao segmento de tele-
comunicações e STVS e as que apresentaram menor margem corresponderam às publicações periódi-
cas (Figura 23). Exceção, mais uma vez, para a Sport TV, que apresentou a margem EBITDA mais elevada 
de todos os segmentos.

 

FIG. 23
MELHORIA DE 

MARGEM EM 
VÁRIOS

SEGMENTOS

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
ST

VS

Op
. T

V

Pu
bl

ica
çõ

es

Co
ng

lo
m

.

Ag
. N

ot
ici

as
 Lu

sa

Rá
di

o

M
éd

ia

Margem EBITDA por Segmento

2018 2019

Fonte: Relatórios e Contas, Plataforma da Transparência dos Media, cálculos ERC.

Em termos de Rentabilidade dos Capitais Próprios (ROE) foi notória a existência de observações 
muito extremas e díspares, valores muito positivos, que indicam que a base de capital das empresas 
é diminuta face ao resultado líquido, ou muito negativos, resultado de prejuízos (Figura 24). Excluindo 
empresas com capitais próprios negativos e/ou resultados líquidos negativos, o ROE médio do grupo, 
em 2019, atingiu 15,4 %. Considerando as empresas com resultados líquidos negativos, o ROE médio foi 
também ele negativo. 

Da análise de ROE não se salienta qualquer tendência característica de um segmento específico. Aliás, 
os maiores e menores resultados pertenceram a empresas do mesmo segmento, o de publicações 
periódicas.
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FIG. 24: GRANDE DISPERSÃO DE ROE EM 2019

Empresa ROE Empresa ROE

Nowo -206,9% Filmes Hot Gold 2,8%

EJM -167,7% Benfica TV 3,3%

Público -111,9% Sporting Comunicação 4,4%

Observador -78,9% MTV 4,6%

Sport TV -77,6% Impresa 5,8%

Media Capital -61,7% Jornal do Fundão 6,6%

Global Media -49,2% Nugon 6,9%

Arcada nova -32,5% Global Family Editions 9,1%

TimeOut -17,7% Piçarra 12,3%

Mundo Portugues -10,4% Lusa 12,7%

Deco Proteste -7,8% Nos 14,1%

Sojormedia -7,7% Vodafone 14,8%

RTP -6,5% Cofina 16,3%

Dreamia -5,4% Treze7 16,3%

Rádio Nova Era -0,9% Renascença 19,1%

Pop Question -0,4% Empresa do DN 19,1%

Informador Fiscal 0,3% RBA 29,6%

Plot 0,7% Presspeople 30,0%

Diário do Minho 1,2% Impala (WorldImpala) 44,5%

Viprensa 1,9% Newadventures 48,3%

Ed. Jornal Bairrada 1,9% Trust in News 73,2%

Média geral -10,6%

Média observações positivas 15,4%

Fonte: Relatórios e Contas, Plataforma da Transparência dos media, cálculos ERC. Exclui empresas com capitais próprios negativos em 2019.

Pode também afirmar-se que, neste grupo de empresas, várias apresentaram capitais próprios negati-
vos ou resultados negativos, 16 em 42 (38 %). 

Em termos de dívida financeira, o panorama foi positivo. Na sua maioria, as operações geraram resulta-
dos que confortavelmente cobriram o serviço da dívida, existindo muitos casos em que até excederam 
a totalidade de dívida emitida (rácio dívida líquida/EBITDA). Outros casos foram em que as empresas 
mal apresentaram dívida, ou a sua posição de caixa excedeu totalmente a dívida financeira (que expli-
ca os rácios negativos representados na Figura 25). 

Poucos foram os casos de endividamento financeiro elevado, empresas com o rácio referido superior 
a 10x, como a Sporting Comunicação (situação explicada na Parte II Capítulo 6), Viprensa, Sojormedia e 
Jornal do Fundão.  

Excluíram-se da análise as empresas com EBITDA negativo (Nowo, Global Media, Público, entre outros) 
e as empresas acerca das quais não se obtiveram informações que permitissem o apuramento do valor 
da dívida financeira.
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FIG. 25
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Fonte: Relatórios e Contas, cálculos ERC.

Em 2019 o setor estava bastante alavancado. Para além da dívida financeira, outro tipo de dívidas, a 
fornecedores, Estado, entre outros, somaram no lado das responsabilidades para com terceiros. 

Nesta amostra de empresas, a proporção de capitais próprios no ativo médio foi de 30 %, o que signi-
fica que 70 % do ativo foi financiado com capitais alheios (Figura 26). Considerando apenas empresas 
com capitais próprios positivos, o rácio atingiu 35 %, um nível ainda mais baixo que em 2018. À seme-
lhança do passado, as empresas maiores eram as mais alavancadas.
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FIG. 26
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Fonte: Relatórios e Contas, Plataforma da Transparência dos Media, cálculos ERC.

Uma análise com um prazo mais longo, com o objetivo de mostrar tendências e enquadrar os acon-
tecimentos de 2019, não vem reforçar todas as conclusões retiradas para esse ano, pelo menos neste 
grupo de empresas.

Ao avaliar a evolução das receitas de exploração nos últimos 5 anos, e excluindo as entidades das 
quais faltavam pelo menos duas observações, concluiu-se que, em média, as receitas cresceram em 
todos os segmentos com exceção dos conglomerados e empresas de STVS (Figura 27). Esta conclusão 
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não reforça o panorama de 2019 em que as receitas de exploração de todos os segmentos de media 
desceram, com exceção dos operadores de TV e da agência noticiosa.

Às publicações periódicas, com um crescimento médio anual composto de 1,3 %, seguiram-se a agência 
noticiosa com 2,5 %, o segmento de rádio com 4,1 % e, por fim, os operadores de TV com um crescimen-
to de 8,1 %. O segmento de conglomerados media, onde se incluem as empresas Global Media, Cofina, 
Impresa, Media Capital e RTP, apresentou uma contração de 2,2 % ao ano nos últimos cinco anos, sendo 
a RTP a única a apresentar um crescimento médio (modesto) de receitas. As empresas de STVS também 
apresentaram uma contração de 0,5 % das receitas operacionais, embora aqui estejam incluídas as 
receitas de telecomunicações.

FIG. 27
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Fonte: Relatórios e Contas, Plataforma da Transparência dos Media, cálculos ERC. Global Media os números de 2014 e 2015 iguais a 2016 para corrigir efeito reorganização 
societária. MEO assume números de 2019 iguais aos de 2018 por ausência de informação. CAGR: Compound Annual Growth Rate.

Relativamente ao resultado antes de impostos, resultados financeiros, depreciações e amortizações 
(EBITDA), o panorama foi exatamente o mesmo que relativamente à evolução das receitas de explo-
ração, ao crescer em todos os segmentos de media, com exceção dos conglomerados e empresas 
de STVS. De notar que, no caso deste último segmento, o negócio de telecomunicações encontra-se 
incluindo na informação financeira utilizada. De notar também que a situação no segmento de publi-
cações periódicas é algo falaciosa, uma vez que a melhoria de 30 % observada na Figura 28 reflete uma 
diminuição dos prejuízos médios do segmento.
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FIG. 28
CRESCIMENTO

DO EBITDA 
POSITIVO NO 

BALANÇO DOS 
ÚLTIMOS 5 ANOS

CAGR EBITDA 5 anos

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Conglomerados STVS Op. de TV Rádio Ag. noticiosa
Lusa

Public.
periódicas

Fonte: Relatórios e Contas, Plataforma da Transparência dos Media, cálculos ERC. Global Media os números de 2014 e 2015 iguais a 2016 para corrigir efeito fusão. MEO assume 
números de 2019 iguais aos de 2018 por ausência de informação. EBITDA de 2019 da Media Capital corrigido para excluir imparidades de goodwill e gastos com restruturações. 
CAGR: Compound Annual Growth Rate.

À exceção das publicações periódicas, todos os segmentos têm apresentado EBITDA positivo, em 
média, nos últimos 5 anos. O mesmo não acontece quando se observam os resultados líquidos, onde 
a presença de resultados negativos tem sido a regra, com exceção do segmento de rádios e da agência 
noticiosa. No caso das publicações periódicas, os resultados líquidos do segmento para o grupo de 
empresas considerado foram negativos em todos os anos entre 2014 e 2019.

Existem empresas que estão em situação de falência técnica há vários exercícios consecutivos. Desde 
final de 2014 que a RTP, a Megafin, e, muito provavelmente, a Sociedade Vicra Desportiva (não estão dis-
poníveis dados de 2 anos – 2019 e 2014) não apresentam capitais próprios positivos. A RTP é um caso 
excecional. Apesar de ter vindo a apresentar uma situação operacional equilibrada nos últimos anos, 
tem sobre si uma herança histórica de prejuízos.

Empresas que desde 2014 apresentam consistentemente resultados líquidos negativos são a Global 
Media, a Megafin, a MEO, a Nowo, o Público, o Observador (desde início da atividade) e a Sociedade 
Franco Portuguesa de Comunicação (SFPC). Os acionistas têm apoiado as empresas com injeções de 
capital, na maioria dos casos.

Em geral, também os detentores de passivos têm contribuído para apoiar o setor, desde fornecedores, 
instituições financeiras, Estado, entre outros, que ao longo dos tempos têm representado uma percen-
tagem grande dos ativos das empresas. Ou seja, os capitais próprios resultantes da acumulação de 
resultados gerados pela atividade ou da injeção de dinheiro dos proprietários têm comparativamente 
menos peso em relação às restantes entidades, detentoras de passivos. 

Ainda assim, a proporção de capitais próprios nos ativos dos vários segmentos, em geral, alterou-se 
pouco nos últimos 5 anos, com exceção da melhoria substancial registada na agência noticiosa e nas 
publicações periódicas (Figura 29). Os operadores de TV e de STVS registaram uma ligeira deterioração 
enquanto os restantes registaram ligeiras melhorias. 

Em geral a proporção de capitais próprios na atividade de comunicação social tem sido baixa, mesmo 
no enquadramento português. 

De acordo com o estudo de Central de Balanços do Banco de Portugal “Análise setorial das socieda-
des não financeiras em Portugal – 2018”, de dezembro de 2019, 37 % do ativo das pequenas e médias 
empresas era financiado por capitais próprios, valor que comparava com 35 % nas grandes empresas 
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e 34 % nas microempresas em 2018. Na Figura 29 poucos são os valores acima de 30 % e, em 2019, 3 
segmentos estavam em torno dos 20 % ou abaixo.

O mesmo estudo aponta que, em 2018, a autonomia financeira das várias classes de dimensão aumen-
tou face a 2017, tendo o maior aumento sido registado pelas grandes empresas. Ora, no segmento da 
comunicação social, as grandes empresas, conglomerados e operadores de STVS registaram piorias. A 
proporção de capitais próprios no ativo das empresas portuguesas está em ascensão desde 2015, uma 
realidade que nem sempre encontra equivalência direta no setor de media.

FIG. 29
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Fonte: Relatórios e Contas, Plataforma da Transparência dos Media, cálculos ERC. 

Em termos de remuneração dos capitais próprios (ROE), e excluindo observações negativas, constata-se 
que a tendência dos últimos 5 anos foi de quebra, na maioria dos segmentos, com exceção da agência 
noticiosa e do segmento radiofónico.

A análise individual das empresas deste conjunto é feita na Parte II, Capítulo 6 do presente estudo. 

Em suma, em 2019, o setor de media sofreu quebra de receitas. As empresas foram maioritariamente  rentáveis 
ao nível das operações e em termos globais, mas o grau de alavancagem permaneceu bastante elevado. Ser 
grande e diversificado parece ser positivo uma vez que, as margens operacionais, as margens líquidas e o ROE 
foram superiores nas empresas conglomerados multimédia do que nas mono media e nas empresas ou muito 
pequenas ou muito grandes.
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5. PERSPETIVAS FUTURAS 

É incontornável que 2020 será um ano marcado pela pandemia Covid 19, cuja influência deverá sentir-
-se a curto, médio e longo prazo, resultado da alteração de padrões de consumo, trabalho, lazer, entre 
muitos outros.

De acordo com as estimativas da Magna14, em 2020, a publicidade das empresas de media em ambiente 
linear deverá decrescer 16 % globalmente, enquanto as vendas de publicidade digital deverão abran-
dar o crescimento para 1 %. Em 2021 é esperada uma recuperação de 6,1 % dos gastos em publicidade 
linear e digital, conjuntamente. 

Os formatos digitais beneficiam de maior utilização durante os períodos de confinamento, resultado da 
aceleração do comércio eletrónico, que muito provavelmente se manterá no pós-Covid 19, e do maior 
recurso a canais publicitários mais baratos, como é habitual nas recessões económicas. A empresa es-
pera ainda que as receitas de publicidade de televisão linear desçam 12 % por causa da baixa procura, 
do cancelamento de campanhas e do adiamento de grandes eventos desportivos. Na imprensa escrita, 
as vendas de publicidade deverão cair 32 % e na rádio linear 15 %.

Em Portugal o panorama não é diferente.

A ERC, no seu relatório de junho de 202015, que traça o panorama do impacto económico e organizacio-
nal da pandemia de Covid 19 no setor da comunicação social em Portugal, a partir das respostas a um 
questionário que dirigiu, entre 24 de abril e 6 de maio de 2020, a entidades representativas do setor, 
concluiu que as receitas globais dos órgãos de comunicação social caíram a pique em março: 31,6 % 
dos inquiridos reportaram descidas entre 61 e 80 %, sendo a publicidade o tipo de receita mais afeta-
do. As assinaturas e a organização ou promoção de eventos constituíram outras das fontes de receitas 
relevantes dos media com decréscimo mais acentuado.

Uma análise por segmentos revelou que 60 % dos operadores de televisão comercial registaram de-
créscimos das receitas globais entre 41 e 60 %. Observa-se também que esta crise foi especialmente 
profunda para os media locais e regionais, por consistirem em estruturas mais pequenas e com menos 
recursos: 27 % dos detentores de imprensa local e regional e 44 % dos operadores de rádio local comu-
nicaram descidas de receitas entre 61 e 80 %.

No que se refere à imprensa, tanto nacional como local e regional, um quarto dos inquiridos indicou 
contração na venda de exemplares entre 1 e 20 %. Porém, algumas empresas tiveram fontes de receitas 
preocupantemente afetadas com quebras homólogas na ordem dos 100 %, incluindo nas vendas de 
exemplares. Um conjunto de 29 % de editores de imprensa regional e local referiu ter suspendido a 
edição impressa, 6 % dos quais sem alternativa online.

As estratégias editoriais concentraram-se no online. A totalidade dos detentores de imprensa nacional 
registou um aumento de audiências nos seus websites, verificando-se o mesmo em 62 % dos editores 
locais e regionais. Entre os títulos locais e regionais exclusivamente online, três quintos observaram um 
crescimento de audiências.

O confinamento e as práticas de distanciamento social não só estão a acentuar tendências já em curso, 
mas também a provocar alterações relevantes no consumo de media. De acordo com a Magna, o visio-
namento de televisão linear cresceu entre 10 % e 40 %, em função da região geográfica analisada, embora 

14 Life After Covid, Global Ad Market to Recover in 2021 After Steep Downturn in 2020, 15 june 2020
15 ERC, Avaliação do Impacto da Pandemia de Covid-19 sobre o Setor da Comunicação Social em Portugal, Junho de 2020 (cfr. https://www.flipsnack.com/ERCpt/avalia-o-do-
-impacto-da-pandemia-covid-19-no-setor-dos-media/full-view.html).
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a empresa espere um retorno à tendência de erosão de longo prazo, durante o segundo semestre de 
2020. 

Um artigo da Economist de 27 de junho de 202016 refere que algumas tendências já existentes poderão 
sair reforçadas, para além do aumento de consumo de notícias online, nomeadamente o aumento do 
peso da publicidade online nos gastos de publicidade totais. Isto porque a publicidade online, sendo 
mais barata, encoraja empresas que não aplicavam recursos em publicidade a fazê-lo. Por outro lado, 
empresas maiores, com mais recursos, aumentam a alocação de gastos de publicidade ao online, 
porque esse é o habitat cada vez mais natural do público-alvo que pretendem atingir. As empresas que 
apenas existem no online e não têm presença física, dificilmente podem excluir este meio das suas 
campanhas publicitárias. De acordo com o mesmo artigo, os 100 maiores anunciantes na televisão 
americana representam mais de 70 % das vendas de publicidade, mas em motores de busca e redes 
sociais a sua quota é de apenas 26 % e 20 %, respetivamente. 

A saturação do consumidor relativamente à publicidade online pode colocar um teto nesta dinâmica 
e 2019 já foi um ano de desaceleração do crescimento da publicidade online. No entanto, pode ser 
prematuro concluir que o pico está a ser atingido.

Tal como várias vozes têm vindo a alertar, a dependência de receitas de publicidade, nos moldes 
atuais, em meios físicos e lineares, como principal motor do negócio de media, pode ser uma restrição 
à sustentabilidade dos mesmos e, por isso, é importante desenvolver uma evolução do modelo, seja 
por via de melhorias ou pela criação de alternativas.

Os subsídios de organizações não-governamentais poderão dar uma ajuda, embora seja difícil que 
atinjam um papel preponderante no modelo de negócio dos media. Os apoios governamentais, diretos 
ou por via de incentivos fiscais, são frequentemente criticados por colocarem em causa a independên-
cia das operações. 

Em Portugal, os apoios governamentais atingiram 4 milhões de euros em 2019, destinados essen-
cialmente a meios de comunicação social regionais e locais, repartidos entre incentivos à leitura (2,9 
milhões de euros) e incentivos ao desenvolvimento digital, modernização tecnológica, acessibilidade 
à comunicação social, literacia e educação para os media e desenvolvimento de parcerias estratégias 
(1,1 milhões)17. No mesmo ano, a publicidade institucional do Estado, que está incluída nas receitas de 
publicidade das empresas, totalizou 3 milhões 364 mil euros, dos quais 744 mil euros foram destinados 
aos media regionais e locais. No contexto da pandemia, em abril de 2020, foi anunciada pelo Governo, 
como medida excecional de apoio ao setor dos media, a compra antecipada de publicidade institucio-
nal do Estado no montante de 15 milhões de euros.

O serviço público de rádio e televisão e a agência noticiosa Lusa receberam, em conjunto, um financia-
mento de 192 milhões de euros. 

A importância da produção e distribuição de conteúdos credíveis é crescente e, progressivamente, cria-
-se espaço para o aparecimento de empresas de validação de conteúdos e para o reforço de marcas de 
informação fidedignas. Em 2020, tal preocupação volta a justificar-se de forma acrescida, dadas as elei-
ções presidenciais a decorrer nos Estados Unidos da América. Algumas empresas têm vindo a investir 
em mecanismos de controlo de notícias falsas e, em Portugal, existe o exemplo da Agência Lusa nessa 
área (Parte II Capítulo 6 - Perfil Individual dos Principais Intervenientes do Setor – Agência Lusa).

Apesar de alguma contenção, resultado do esforço regulatório e de uma maior consciencialização das 
pessoas para o papel que as empresas tecnológicas têm no setor de media, estas plataformas conti-

16 https://www.economist.com/business/2020/06/27/the-advertising-business-is-becoming-less-cyclical-and-more-concentrated.
17 Montantes apurados pela ERC a partir de dados do Gabinete de Meios para a Comunicação Social, Orçamentos do Estado e despachos ministeriais.
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nuam, pelo menos a curto prazo, a ser concorrentes desleais que distribuem, de forma rápida e abran-
gente, conteúdos gratuitos ou a muito baixo custo, e que beneficiam de um enquadramento fiscal mais 
favorável que empresas que atuam fisicamente num determinado país, ao mesmo tempo que obtêm 
uma fatia grande do mercado publicitário.

As plataformas OTT, apesar de presentes em alguns canais de televisão por subscrição, são concor-
rentes destes distribuidores, por estarem disponíveis para visionamento em canais alternativos como 
a internet fixa ou móvel. O aumento da mobilidade, fomentado pelo progresso tecnológico ao nível 
da capacidade e da qualidade de transmissão de dados, vai certamente continuar a exercer pressão 
sobre esta relação, que em si já parece envolver um conflito de interesses nos casos em que os dis-
tribuidores de televisão por subscrição sejam os proprietários da infraestrutura que transmite o canal 
em streaming. A forma como a introdução do 5G vai ser desenvolvida em Portugal e no mundo será 
determinante para reforçar ou alterar tendências em curso e, nesta área, para além da racionalidade 
económica, a geopolítica tem um papel incontornável.

Em geral, as empresas têm procurado diferenciar-se através da exclusividade de conteúdos, o que 
requer grandes investimentos em produção ou aquisição de direitos, que os outlet media de menor 
dimensão têm dificuldade em acompanhar. O visionamento de conteúdos em plataformas online 
agrava a discrepância entre intervenientes, uma vez que as empresas nativas no digital têm uma van-
tagem comparativa, em termos de know-how e de escala, face às empresas de media tradicionais. Em 
Portugal, a empresa New Adventures, apesar de pequena, é um exemplo de como projetos puramente 
digitais podem ser bem-sucedidos.

A experiência internacional mostra que as tecnologias digitais e as novas formas de distribuição e 
visionamento de conteúdos estão a deslocar valor das empresas fornecedoras de conteúdos e das pla-
taformas de distribuição para os consumidores finais, que escolhem o que pretendem ver, quando e a 
que preço. No entanto, esta realidade ainda não é completamente visível em Portugal dados os preços 
crescentes praticados pelas empresas de televisão por subscrição e telecomunicações.

A identificação e o foco em nichos de mercado com produção e distribuição de conteúdos direcionada, 
a par de uma gestão de custos eficiente, poderão ser os caminhos a seguir, por empresas da economia 
tradicional que pretendem crescer no setor. 

Constata-se há vários anos que empresas rentáveis nem sempre o conseguem por via do crescimento 
das receitas, mas também através de uma gestão mais eficiente de custos, uma estratégia viável até 
ao limiar da remuneração dos custos fixos. Por outro lado, o crescimento de receitas, indicador de 
sustentabilidade de longo prazo dos setores, nos últimos 5 anos foi positivo, com vários segmentos a 
apresentar crescimento, mesmo que não todos.

O aprofundamento de parcerias com as plataformas de distribuição, tanto de televisão por subscrição 
quanto online, poderá ser uma via para aumentar a eficiência da distribuição de conteúdos, e minimi-
zar o efeito negativo da distribuição não autorizada em termos de direitos de autor ou de desigualdade 
regulamentar.

A velocidade de mudança é cada vez mais rápida e o sucesso dos media depende cada vez mais do 
conhecimento dos consumidores, da profundidade de relacionamento entre ambos e da capacidade de 
antecipar as suas necessidades. 



PARTE II
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6. PERFIL INDIVIDUAL DOS PRINCIPAIS INTERVENIENTES 
DO SETOR 

A seleção dos principais intervenientes do setor, integrados no presente estudo, seguiu a lógica descri-
ta no Capítulo 4. É relevante uma análise breve, mas individualizada, de cada entidade, seguidamente 
apresentada por ordem alfabética, de forma a ilustrar a diversidade existente em Portugal. 

Este capítulo baseia-se na informação financeira detalhada que foi entregue à ERC até dia 31 de agosto 
de 2020 ou, na sua ausência, inserida na Plataforma da Transparência dos Media na mesma data.

ARCADA NOVA - COMUNICAÇÃO MARKETING E PUBLICIDADE, S.A.

A Arcada Nova - Comunicação, Marketing e Publicidade, S.A. (Arcada Nova ou empresa), é a empresa 
proprietária das publicações Correio do Minho e Maria da Fonte e da rádio Antena Minho. Tem por ob-
jeto a edição de publicações periódicas, comunicação, marketing e publicidade (Figura 30).

Os jornais Correio do Minho e Maria da Fonte são órgãos de comunicação social de caráter regional, 
tendo o primeiro sido fundado em 6 de julho de 1926, por um grupo de jornalistas. O Correio do Minho 
e a Rádio Antena Minho, no seu conteúdo jornalístico, atendem, com prioridade, às exigências socio-
culturais, económicas, políticas e desportivas da região delimitada pelos rios Ave e Minho, no caso da 
rádio com destaque para a área de Braga.

A rádio Antena Minho é o pivot de uma cadeia de informação, CIN - Cadeia de Informação Norte, que 
integra algumas rádios da região como a Rádio Antena Minho (Braga), a Rádio Cávado (Barcelos) e a 
Rádio Barca (Ponte da Barca). Os serviços noticiosos são emitidos em cadeia com todas estas rádios, o 
que lhes confere uma ampla abrangência regional.

A Arcada Nova é detida por Sílvia Costa e Sérgio Costa, cada um com 49,75 %, e Luís Fernandes com 0,5 %. 

A empresa integra este estudo uma vez que o seu ativo é superior a 1 milhão de euros.

À data de encerramento do mesmo, a Arcada Nova não tinha entregado à ERC informação financeira 
detalhada de 2019 que permitisse aprofundar a análise da performance da empresa.
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Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.
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FIG.31: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016

Receitas de exploração 1.011 988 1.078 1.143

EBITDA 0 -91 -22 31

Resultado líquido -89 -104 -37 14

Ativo 1.071 1.598 1.675 1.710

Passivo 797 786 758 757

Capital próprio 274 812 916 953

Fonte: Demonstrações financeiras e Plataforma da Transparência dos Media, * - resultados operacionais, ** - rendimentos totais. Elaboração ERC.

AVENIDA DOS ALIADOS – SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO, S.A.

A Avenida dos Aliados – Sociedade de Comunicação S.A. (Avenida dos Aliados ou empresa) foi constituída 
em 26 de outubro de 2005 e tem como atividade principal a exploração do canal televisivo Porto Canal. As 
receitas da empresa vêm principalmente do protocolo celebrado com a FC Porto Media para esse fim.

A Avenida dos Aliados encontra-se inserida no Grupo Futebol Clube do Porto, mantendo saldos e transações 
relevantes com várias entidades deste grupo, cujas decisões, consequentemente, influenciam as suas operações.

É maioritariamente detida pelo Futebol Clube do Porto - Futebol SAD, indiretamente detida pelo Fute-
bol Clube do Porto. O exercício económico anual encerra-se em junho.

A empresa integra este estudo uma vez que o seu ativo é superior a 1 milhão de euros.

FIG. 32
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Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

À data de fecho do presente estudo, a Avenida dos Aliados não disponibilizou à ERC qualquer infor-
mação financeira relativa ao ano de 2018/2019 (Figura 33). 

FIG.33: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017

Receitas de exploração ND 3.903 3.820

EBITDA ND 219 -185

Resultado líquido ND -47 -418

Ativo ND 2.568 2.513

Passivo ND 2.209 2.107

Capital próprio ND 359 406

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.
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BALESKAPRESS PUBLICAÇÕES E MARKETING, UNIPESSOAL, LDA.

A Baleskapress Publicações e Marketing, Unipessoal, Lda. (Baleskapress ou empresa), fundada em 2005, 
tem como atividade a publicidade, impressão e distribuição de revistas, livros ou quaisquer outras 
obras tipográficas, operando no mercado nacional. É proprietária da Happy Woman, revista mensal que 
aborda temas de lifestyle, moda, sexualidade, beleza, carreira, entre outros. 

É propriedade de Vasco Galvão Teles.

A empresa integra este estudo uma vez que o seu ativo é superior a 1 milhão de euros e é proprietária 
de publicações líderes em circulação em 2019 no seu segmento, tendo como base os critérios definidos 
no Capítulo 4 - Análise Económico-Financeira do Setor.

À data de fecho do presente relatório, a Baleskapress não disponibilizou à ERC a informação financeira 
relativa aos anos de 2018 e 2019 (Figura 34).

FIG.34: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração ND ND 1.421 1.936 2.257 2.624

EBITDA ND ND 48 257 362 265

Resultado líquido ND ND 28 106 232 159

Ativo ND ND 1.528 2.874 2.354 2.332

Passivo ND ND 696 2.078 1.442 1.652

Capital próprio ND ND 831 796 912 680

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

BENFICA TV, S.A.

A Benfica TV, S.A. (Benfica TV ou empresa), foi constituída em 4 de agosto de 2008 e tem como objeto 
todo o tipo de atividades de televisão e de operador televisivo, especificamente vocacionado para os 
adeptos do Sport Lisboa e Benfica e para os assuntos do clube, das suas atividades desportivas, e do 
seu universo empresarial, incluindo a organização dos respetivos serviços administrativos e técnicos e 
a produção, gravação e transmissão de programas, imagens, e conteúdos televisivos.

É propriedade (100 %) da Sport Lisboa e Benfica – SGPS, S.A. O exercício fiscal anual encerra-se a 30 de 
junho de cada ano.

A empresa integra este estudo uma vez que o seu ativo é superior a 1 milhão de euros.

As receitas de exploração da empresa, que dizem respeito à gestão do canal pela Benfica TV (esta 
assegura, por conta da Benfica SAD, através de um contrato mandato sem representação, a transmissão 
dos jogos em casa do Benfica), cresceram 7,5 % em 2019 para 5 milhões 502 mil euros. O aumento dos 
custos com fornecimentos e serviços externos, resultado do aumento de custos com publicidade, des-
locações e estadias, a par de menores reversões de imparidades relacionadas com dívidas de clientes, 
explicaram a deterioração dos resultados antes de impostos, resultados financeiros, depreciações e 
amortizações (EBITDA) em 18 %, para 1 milhão 042 mil euros. A margem respetiva deteriorou-se. Maiores 
níveis de pagamento de impostos contribuíram para a quebra dos resultados líquidos em 24 % para os 
53 mil euros (Figura 35).
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Tal como aconteceu nos anos anteriores, a empresa não distribuiu dividendos relativos ao exercício de 
2019.

A Benfica TV não contraiu dívida financeira durante o ano pelo que fechou 2019 sem qualquer endivi-
damento deste género. A proporção de capitais próprios para o ativo atingiu 21 %. 

FIG.35: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016

Receitas de exploração 5.502 5.119 6.139 15.792

EBITDA 1.042 1.277 1.455 6.968

Resultado líquido 53 69 57 208

Ativo 7.615 6.919 7.189 21.439

Passivo 6.011 5.367 5.706 20.014

Capital próprio 1.604 1.552 1.483 1.425

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

COFINA, SGPS, S.A.

A Cofina SGPS, S.A. (grupo Cofina, Cofina ou empresa), alberga toda a atividade do grupo económico 
que consolida na área de media. Possui cinco jornais, três revistas e um canal de televisão por cabo, 
onde se incluem os títulos Correio da Manhã, Record, Jornal de Negócios, Mundo Universitário e Destak, 
bem como as revistas Sábado, TV Guia e Máxima. Desde o exercício de 2013, o grupo Cofina passou a 
incorporar no seu portefólio o canal televisivo Correio da Manhã TV (CMTV) (Figura 36). 

Fundada em 1990, tem expandido a atividade quer por via de crescimento orgânico, quer através de 
aquisições, com o objetivo de marcar presença em todos os segmentos de media em Portugal e em 
mercados naturais onde possa aprofundar sinergias com operações existentes.

É também detentora de uma participação na distribuidora VASP e de 100 % da empresa de impressão 
de jornais Grafdisport. 

A Cofina pretende continuar a aprofundar e a dinamizar o investimento em áreas de crescimento, com 
potenciais sinergias com os negócios existentes. Em setembro de 2017 apoiou o lançamento de um site 
de apostas online, denominado Nossa Aposta (www.nossaaposta.pt), onde entrou com uma participa-
ção de 40 %. Em março do ano seguinte, esta plataforma obteve a licença para a exploração de apostas 
desportivas à cota, em que o jogador joga contra a entidade exploradora. Em fevereiro de 2019, o jogo 
de fortuna ou azar Blackjack passou a integrar a oferta do site.

No final de 2018, a Cofina alienou a operação que detinha no Brasil através da subsidiária AdCommedia 
e da associada Destak Brasil, passando a operar apenas em Portugal.

Como detalhado anteriormente, em 2019, e na sequência da celebração de um contrato de compra 
e venda de ações com a Prisa, a Cofina lançou uma oferta pública geral e voluntária de aquisição da 
totalidade das ações representativas do capital social do Grupo Média Capital.

As ações da Cofina estão cotadas na Euronext Lisboa e são principais acionistas, através de sociedades 
veículo, Ana Menéres de Mendonça, com 20 %, João Borges de Oliveira, com 15 %, Paulo dos Santos 
Fernandes, com 13,9 %, Domingos Vieira de Matos, com 12,1 %, Pedro Borges de Oliveira, com 10 %. As 
gestoras de ativos do Santander Portugal, GNB e Credit Suisse detêm participações inferiores a 5 %.
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A empresa integra este estudo uma vez que o seu ativo é superior a 1 milhão de euros e detém posi-
ções de liderança nos segmentos onde atua, tendo como base os critérios definidos no Capítulo 4 - 
Análise Económico-Financeira do Setor.

2019 foi mais um ano desafiador para a Cofina. As receitas de exploração apresentaram uma deterio-
ração de cerca de 1,4 % face ao ano anterior, para 88 milhões e 24 mil euros, resultado de quebras de 
receitas de circulação e de publicidade em jornais e revistas, não totalmente compensadas pelo cresci-
mento das receitas de publicidade e fees de presença na CMTV. 

FIG. 36
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Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

Apesar disso, o foco no controlo de custos e um movimento de reversão de provisões constituídas para 
indemnizações e processos judiciais explicaram o crescimento dos resultados antes de impostos, re-
sultados financeiros, depreciações e amortizações (EBITDA) em 12,4 %, para os 16 milhões 772 mil euros, 
e da margem respetiva. A diminuição de perdas de resultados imputáveis a operações descontinuadas 
foi mais um fator que contribuiu para a melhoria dos resultados líquidos em cerca de 7,5 %, para 7 
milhões 149 mil euros (Figura 37).

A capacidade de geração de fluxos de caixa operacionais foi inferior a 2018, dados os maiores mon-
tantes de impostos pagos e menores recebimentos de clientes. No entanto, o cash flow gerado pelas 
operações foi suficiente para cobrir maiores níveis de investimento em ativos fixos e intangíveis. 

A Cofina apresentou um perfil financeiro estável face ao ano anterior. O rácio dívida líquida / EBITDA, 
um indicador de capacidade operacional para pagar a dívida, encerrou 2019 em 2,7x, o mesmo nível que 
em 2018. Os fluxos gerados pelas operações cobriram cerca de 20,5 % da dívida total.

Tanto o fluxo de caixa operacional quanto o EBITDA de 2019 não foram suficientes para cobrir a dívida 
que se vence em 2020, embora a Cofina dispusesse de linhas de financiamento, não utilizadas, de cerca 
de 25 milhões de euros, valor que compara com os 52 milhões de euros de dívida a vencer em 2020. 
A transação perspetivada de aquisição da Media Capital teve um impacto relevante na liquidez da 
empresa.

É de destacar a elevada proporção de endividamento contraída através de instrumentos de mercado, 
como as obrigações e o papel comercial, e uma menor dependência do setor bancário, diretamente. A 
proporção de capitais próprios para o ativo manteve-se estável face a 2018, mas ainda assim em valo-
res baixos – 33 %.

Neste enquadramento, e tal como em anos anteriores, a Cofina não planeia distribuir dividendos rela-
tivos a 2019.
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FIG. 37: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração 88.024 89.293 91.058 99.926 100.676 106.077

EBITDA 16.772 14.927 13.621 13.512 15.040 16.243

Resultado líquido 7.149 6.653 5.067 4.333 5.061 6.248

Ativo 133.038 112.388 113.389 121.709 129.247 134.506

Passivo 89.232 74.386 82.484 95.708 106.681 114.230

Capital próprio 43.806 38.002 30.905 26.000 22.566 20.277

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

DECO PROTESTE EDITORES, LDA.

A Deco Proteste Editores, Lda. (Proteste ou empresa), constituída em 1991, tem como objeto social o 
desenvolvimento de publicações periódicas dedicadas ao esclarecimento e proteção do consumidor, 
vendidas por sistema de assinatura.

A empresa edita a revista Proteste, uma publicação mensal, onde se encontram os resultados dos 
testes a pequenos e grandes eletrodomésticos, equipamentos da área da tecnologia, últimos gritos em 
“gadgets”, automóveis, entre outros produtos, bem como inquéritos e estudos para encontrar os me-
lhores serviços aos melhores preços para o consumidor. A Proteste também edita as revistas Dinheiro 
e Direitos, Teste Saúde, Proteste Investe e alguns Guias Práticos. Todas as revistas apresentam tiragens 
superiores a 300 000 exemplares, de acordo com as respetivas fichas técnicas.

A Proteste é propriedade da Euroconsumers, com 75 % e da DECO – Associação Portuguesa de Defesa 
do Consumidor, com 25 %.

A empresa integra este estudo uma vez que o seu ativo é superior a 1 milhão de euros. Apesar de não 
constar dos dados a APCT, é proprietária de uma das revistas mais relevantes em termos de tiragem 
nacional.

O ano de 2019 foi desafiante para a Proteste, cujas receitas de exploração desceram 2,3 %, para 50 
milhões 586 mil euros, resultado da performance negativa das vendas de assinaturas não compensada 
pelo crescimento da prestação de serviços (Figura 38). 

FIG. 38
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Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

 Maiores custos com fornecimentos e serviços externos, custos com pessoal e impostos causaram uma 
descida nos resultados antes de impostos, resultados financeiros, depreciações e amortizações (EBIT-
DA) para terreno negativo de 585 mil euros, e dos resultados líquidos para - 427 mil euros. (Figura 39).
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Os fluxos de caixa operacionais foram negativos e insuficientes para cobrir os investimentos em ativos 
fixos realizados em 2019.

Tal como nos anos anteriores, a empresa não apresentava dívida financeira, mas a proporção dos 
capitais próprios no ativo situou-se em 30 %. Também não distribuiu dividendos relativos ao exercício 
de 2019.

FIG. 39: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015

Receitas de exploração 50.586 51.074 48.462 50.025 47.131

EBITDA -585 2.521 3.174 2.005 -9.342

Resultado líquido -427 1.531 2.178 1.298 -7.542

Ativo 18.257 20.102 20.957 18.577 20.125

Passivo 12.807 14.224 16.610 16.398 19.245

Capital próprio 5.450 5.878 4.347 2.178 880

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

DIÁRIO DE COIMBRA, LDA.

O Diário de Coimbra, fundado em 24 de Maio de 1930 por Adriano Viegas da Cunha Lucas (1883-1950), 
é um jornal diário generalista, que tem como missão principal levar ao leitor a informação do que de 
mais relevante se passa em Coimbra, na Região das Beiras, em Portugal, na Europa e no Mundo. 

É propriedade de um grupo de membros da família Callé Lucas. A empresa integra este estudo uma vez 
que o seu ativo era superior a 1 milhão de euros de acordo com a última informação disponível.

Adriano Callé Lucas da Cunha, para além da participação no Diário de Coimbra, e em conjunto com 
outros membros da família Callé Lucas, é proprietário da empresa Adriano Lucas Lda., que detém vários 
órgãos de comunicação social regionais como o Diário da Covilhã, o Diário de Aveiro, o Diário de Leiria, 
o Diário de Santarém, o Diário de Viseu, o Diário Regional de Viseu, o Domingo Magazine, o Jornal de 
Aveiro, o Jornal de Coimbra, o Jornal de Viseu e a Tribuna Universitária. A empresa Adriano Lucas Lda. 
não integra o grupo de empresas selecionadas uma vez que o seu ativo é inferior a 1 milhão de euros.

À data de fecho do presente relatório, o Diário de Coimbra não disponibilizou à ERC a informação 
financeira relativa aos anos de 2018 e 2019 (Figura 40).

FIG. 40: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração ND ND 2.168 2.356 2.176 2.228

EBITDA ND ND 39 105 64 61

Resultado líquido ND ND 1 16 23 3

Ativo ND ND 1.938 2.073 2.118 2.333

Passivo ND ND 1.479 1.581 1.642 1.871

Capital próprio ND ND 459 492 476 462

Fonte: Plataforma da Transparência dos Media. Elaboração ERC.
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DREAMIA - SERVIÇO DE TELEVISÃO, S.A.

A Dreamia – Serviço de Televisão, S.A. (Dreamia ou empresa), é uma produtora de canais de televisão 
temáticos, dirigidos aos mercados português e africano, podendo dedicar-se a conceção, produção, 
realização e comercialização de conteúdos em qualquer meio de difusão, nomeadamente televisão, 
rádio, internet e multimédia, a exploração de publicidade e atividades relacionadas de valorização 
comercial, e prestação de serviços de assessoria relacionados com as áreas anteriores. 

É detentora dos canais Hollywood, Panda, Biggs, Blast e Casa e Cozinha (Figura 41) e os seus principais 
clientes e fornecedores são empresas do grupo.

A Dreamia é detida indiretamente pela NOS, com 50 % e pela Plator Holding com 50 %. A Plator Holding 
faz parte do grupo americano de media AMC Networks, propriedade da família Dolan.

A empresa integra este estudo uma vez que o seu ativo é superior a 1 milhão de euros.
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Fonte: Demonstrações Financeira. Elaboração ERC.

À data de encerramento deste relatório, a Dreamia não tinha entregado à ERC informação financeira 
detalhada de 2019 que permita aprofundar a análise da performance da empresa.

FIG. 42: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração 15.842 15.329 15.798 19.153 18.212 16.360

EBITDA -66 383 1.058 2.319 2.021 2.343

Resultado líquido -357 -57 579 1.415 1.094 1.322

Ativo 18.355 19.821 18.762 18.525 15.980 19.437

Passivo 11.701 12.810 11.694 10.977 11.182 15.733

Capital próprio 6.654 7.011 7.068 7.547 4.798 3.705

Fonte: Demonstrações financeiras, Plataforma da Transparência dos Media. Elaboração ERC.

EDITORIAL GRUPO V – PORTUGAL, LDA.

A Editorial Grupo V – Portugal, Lda. (Grupo V ou empresa), edita um conjunto de revistas, entre as quais 
a Carros & Motores, com posição de destaque em termos de circulação em Portugal, Alta Gama Motor, 
Gadget & PC, entre outras. É parte integrante da empresa Editorial Grupo V, um grupo espanhol com 
mais de quarenta publicações e dois milhões de leitores mensais, líder em revistas especializadas de 
lazer e tempo livre, como caça, pesca, fotografia, náutica, música, animais de companhia e motores.
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A empresa integra este estudo uma vez que é detentora de publicações líderes em circulação em 2019, 
tendo como base os critérios definidos no Capítulo 4 - Análise Económico-Financeira do Setor.

À data de fecho do presente relatório, a Grupo V não disponibilizou à ERC a informação financeira soli-
citada relativa ao ano de 2019 (Figura 43).

FIG. 43: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração ND 1.422 1.509 1.362 1.180 1.449

EBITDA ND 2 76 33 -145 -28

Resultado líquido ND -5 65 23 -155 -33

Ativo ND 783 909 797 709 1.039

Passivo ND 259 380 333 268 443

Capital próprio ND 524 529 464 441 596

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

EDITORIAL JORNAL DA BAIRRADA, LDA.

A empresa Editorial Jornal da Bairrada, Lda. (Jornal da Bairrada ou empresa), dedica-se à produção e 
comercialização do Jornal da Bairrada, à produção e comercialização de suplementos e à organização 
de eventos. Procura vender projetos de comunicação «chave na mão» que tragam mais valor aos seus 
clientes.

É propriedade do Grupo Nov Comunicações (70 % do capital), por sua vez detido em 68,5 % pelo Grupo 
Lena. Em termos de beneficiários efetivos distinguem-se várias individualidades, como Joaquim Barro-
ca Rodrigues (19 %), Carlos dos Santos Silva (14 %), António Barroca Rodrigues (22 %), Francisco Rebelo 
dos Santos (11 %), Maria Barroca Rodrigues (10 %), Maria Serra Granjeia (6 %), entre outros. 

O Jornal da Bairrada integra este estudo por ser uma publicação líder em circulação em 2019, tendo 
como base os critérios definidos no Capítulo 4 - Análise Económico-Financeira do Setor.

Apesar do posicionamento de liderança, em especial na região onde se insere, é uma empresa relativa-
mente pequena, quando comparada com as restantes mencionadas nesta análise.

O ano de 2019 continuou a ser desafiador e as receitas de exploração desceram cerca de 0,7 %, para 402 mil 
euros, a refletir quebras na publicidade em jornal e vendas de jornais em banca e em assinatura de papel. 
Estas quebras não foram compensadas pelas melhorias registadas na venda de revistas e realização de 
eventos, publicidade e assinaturas digitais e vendas de jornais e revistas em bloco (Figura 44).
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FIG. 44
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Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

No entanto, uma gestão de custos eficiente permitiu que o resultado antes de impostos, resultados 
financeiros, depreciações e amortizações (EBITDA) mais que duplicasse face a 2018 e atingisse 20 mil 
euros, com melhoria da respetiva margem. Os resultados líquidos passaram para terreno positivo (Figu-
ra 45). 

A geração de fluxos de caixa operacional manteve-se positiva e em melhoria face a 2018, explicada por 
prazos de pagamento e recebimento mais favoráveis. A empresa não fez qualquer investimento em 
2019 nem planeia distribuir dividendos em relação aos resultados do ano.

A dívida financeira total tem mantido uma trajetória descendente, mais evidente em 2019 e nos prazos 
mais longos, sendo que estes são quase exclusivamente provenientes de partes relacionadas com o 
jornal. A empresa encontra-se bastante alavancada, com um rácio dívida líquida (de dinheiro em caixa) 
/ EBITDA de 7x e uma proporção de capitais próprios no ativo de 18 %. Nem os fluxos de caixa opera-
cionais nem o EBITDA gerados foram suficientes para cobrir a dívida que se vence em 2020.

FIG. 45: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016

Receitas de exploração 402 405 432 419

EBITDA 20 8 30 18

Resultado líquido 1 -14 6 1

Ativo 292 321 339 342

Passivo 240 269 273 281

Capital próprio 52 52 66 61

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.  

EMPRESA DO DIÁRIO DE NOTÍCIAS, LDA.

A Empresa do Diário de Notícias, Lda. (empresa ou Diário de Notícias), tem por objeto a produção, 
edição, e comercialização de publicações diárias e não diárias, em papel e em formato digital, e, aces-
soriamente, a organização de iniciativas e eventos promocionais, designadamente de carácter cultural, 
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lúdico e desportivo, bem como o exercício de quaisquer outras atividades complementares e conexas 
com o objeto principal (Figura 46).

A Empresa do Diário de Notícias detém o Diário de Notícias da Madeira e integra um grupo de socieda-
des que desenvolvem a sua atividade em áreas diretamente relacionadas com o setor da comunicação 
social designadamente, uma rádio, a Notícias 2000, uma empresa de distribuição de publicações, a 
SDIM, a empresa de publicidade Publifunchal e a gráfica Imprinews, contribuindo para a consolidação 
da presença da empresa Diário de Notícias, Lda. no mercado em que atua.

A empresa é detida em 76,89 % pela Blandy SGPS, S.A., em 11,11 % pela Global Notícias - Media Group, 
S.A., e em 12 % pelo Grupo Sousa Investimentos, SGPS, Lda. . 

A Blandy SGPS pertence à família Blandy, um grupo empresarial estabelecido na Madeira desde 1811, 
com interesses em negócios diversificados como hotelaria, vinho da madeira, viagens, navegação, 
imobiliário e media. A Global Media é um conglomerado do setor descrito adiante e o Grupo Sousa In-
vestimentos SGPS, onde Luís Miguel Sousa é maioritário, opera transportes marítimos, portos, logística, 
turismo e energia.

A empresa integra este estudo uma vez que o seu ativo é superior a 1 milhão de euros.

A passagem da comunicação em papel para o formato digital permanece um desafio para as empresas 
desta área de negócio. O Diário de Notícias continuou a apostar na informação digital, que faz parte da 
sua estratégia, sendo um fator crítico na manutenção da posição de líder de mercado nos diferentes 
meios de comunicação na Região Autónoma da Madeira. Assim, em 2019 manteve níveis elevados de 
investimento em tecnologias de informação, com destaque para o desenvolvimento de novas funcio-
nalidades na sua plataforma digital com o objetivo de oferecer um serviço inovador aos seus clientes. 
Nesta linha deu continuidade ao desenvolvimento da plataforma PortugalNow, uma plataforma cofi-
nanciada pela Google.

A nível de subsídios, a empresa recebeu 300 mil euros no âmbito do programa MEDIARAM e cerca de 
200 mil euros do município e governo regional (contratos programa).

O ano de 2019 foi mais um ano desafiador a nível de receitas, que desceram 3,1 % face a 2018 para 4 
milhões 530 milhares de euros, a refletir quebras na circulação, designadamente vendas avulsas e de 
assinaturas e em marketing e eventos. Estas quebras não foram compensadas pela recuperação das 
receitas com publicidade, serviços web e outros serviços. A descida das receitas de marketing e eventos 
relacionou-se com o facto das atividades do segmento realizadas fora da Madeira terem passado a ser 
geridas por uma empresa nova (Ramaventos).

FIG. 46
COMPOSIÇÃO 

DAS RECEITAS 
DE EXPLORAÇÃO 

EM 2018 44%

43%

13%

Vendas Publicidade Marketing, web, outros

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.
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A rúbrica “outros rendimentos” cresceu face a 2018 por causa do aumento de prestação de serviços a 
empresas do grupo, nomeadamente na sequência da integração de uma empresa nova no perímetro 
de consolidação (Ramaventos).

A estrutura de custos agravou-se, resultado de maiores custos de mercadorias vendidas e custos com 
pessoal. No entanto, o aumento de subsídios recebidos, os ganhos de empresas associadas e a pres-
tação de serviços a outras empresas do grupo contribuíram para que o resultado antes de impostos, 
resultados financeiros, depreciações e amortizações (EBITDA) mais que duplicasse para 529 milhares 
de euros, acompanhado de melhoria da margem respetiva. O resultado líquido triplicou para 378 mil 
euros. 

O cash flow operacional da empresa deteriorou-se face a 2018, mas ainda assim, mais que cobriu os 
investimentos realizados em ativos tangíveis e intangíveis, bem como a dívida que se vence durante o 
ano de 2020. Os rácios financeiros apresentaram-se bastante conservadores, uma vez que a posição de 
caixa excedeu a dívida total financeira da empresa, que diminuiu em 2019, e os capitais próprios repre-
sentaram cerca de 51 % do ativo (Figura 47).

FIG. 47: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração 4.530 4.676 4.781 4.570 4.486 3.869

EBITDA 529 261 671 744 385 345

Resultado líquido 378 102 496 676 309 212

Ativo 3.821 3.357 3.335 2.933 2.491 3.222

Passivo 1.845 1.888 1.960 1.865 2.120 3.645

Capital próprio 1.976 1.469 1.375 1.068 370 -423

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

EMPRESA DO DIÁRIO DO MINHO, LDA.

O Diário do Minho é um jornal de informação geral, de expansão regional e de inspiração cristã, 
propriedade da Empresa Diário do Minho, Lda. (Diário do Minho ou empresa) – Seminário Conciliar e 
Arquidiocese de Braga.

A empresa do Diário do Minho integra esta análise uma vez que o seu ativo é superior a 1 milhão de 
euros.

À data de encerramento deste estudo, a empresa não tinha entregado à ERC informação financeira 
detalhada de 2019 que permita aprofundar a análise da sua performance. (Figura 48). 

FIG. 48: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015

Receitas de exploração 3.870 3.618 3.577 3.754 3.806

EBITDA 364 204 438 252 347

Resultado líquido 37 -100 63 -33 4

Ativo 5.095 4.564 4.916 3.854 2.892

Passivo 2.049 1.432 1.562 2.173 1.160

Capital próprio 3.046 3.132 3.354 1.681 1.732

Fonte: Demonstrações financeiras, Plataforma da Transparência dos Media, *- rendimentos totais em 2019. Elaboração ERC.
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EMPRESA JORNALÍSTICA DA MADEIRA, UNIPESSOAL, LDA.

A Empresa Jornalística da Madeira, Unipessoal, Lda., (EJM ou empresa), é proprietária do JM Madeira, um 
matutino da Região Autónoma da Madeira, e da rádio JM FM.

José Avelino Farinha, com 33,11 %, José Luís de Sousa com 24,5 % e Tolentino Faria Pereira com 24,5 % 
são os donos da EJM através de várias empresas, entre as quais, a SRPP - Sociedade de Radiodifusão, 
Publicações e Publicidade, Lda. A Rádio Girão, uma das proprietárias da SRPP, detém 51 % da EJM.

A EJM integra esta análise uma vez que o seu ativo é superior a 1 milhão de euros em 2018.

À data de encerramento deste estudo, a empresa não tinha entregado à ERC informação financeira 
detalhada que permita aprofundar a análise da sua performance. (Figura 49). 

FIG. 49: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017

Receitas de exploração 1.875 1.946 1.134

EBITDA -140 -91 -13

Resultado líquido -184 -137 -513

Ativo 1.130 1.101 784

Passivo 1.021 808 557

Capital próprio 109 293 207

Fonte: Plataforma da Transparência dos media. Elaboração ERC.

FILMES HOTGOLD - CINEMA, VÍDEO, DISTRIBUIÇÃO, S.A.

A Filmes Hotgold – Cinema, Vídeo, Distribuição, S.A. (Filmes Hotgold ou empresa), é uma empresa foca-
da na distribuição de filmes, de vídeos e de programas de televisão do segmento pornográfico. Opera o 
canal Hot TV e está registada na ERC desde 2011. É uma empresa 100 % portuguesa detida maioritaria-
mente por António Santos.

A empresa foi incluída neste estudo por ter ativos superiores a 1 milhão de euros.

A informação financeira disponível é escassa, mas é possível aferir que 2019 foi um ano positivo, com 
crescimento de receitas operacionais de 11 %, para 827 mil euros. Uma estrutura de custos mais cara 
foi compensada pela evolução das receitas e o resultado antes de impostos, resultados financeiros, 
depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 8,3 % para 105 mil euros, embora com deterioração da 
respetiva margem. Os resultados líquidos atingiram 32 mil euros influenciados por menores custos 
financeiros (Figura 50).

O endividamento total da empresa tem vindo a diminuir nos últimos anos e o EBITDA gerado em 2019 
foi suficiente para cobrir a dívida financeira que se vence durante 2020. O rácio dívida líquida/EBITDA 
situou-se em 2,4x, melhor que as 5,3x de 2018 e os capitais próprios atingiram 46 % do ativo.
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FIG. 50: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017

Receitas de exploração 827 743 811

EBITDA 105 97 78

Resultado líquido 32 13 -11

Ativo 2.492 2.850 3.549

Passivo 1.349 1.570 2.207

Capital próprio 1.143 1.279 1.341

Fonte: Plataforma da Transparência dos media. Elaboração ERC.

FUEL TV EMEA, S.A.

A Fuel TV EMEA, S.A. (Fuel TV ou empresa), tem como atividade principal a transmissão de desportos 
radicais, através das suas séries e especiais, conteúdo objetivo, filmes e cobertura de eventos prestigia-
dos (Figura 51).

A Fuel TV é propriedade de Fernando Figueiredo (91,5 %) e Zhen Liu (8,5 %).

A empresa foi incluída neste estudo por ter ativos superiores a 1 milhão de euros.

O ano de 2019 foi desafiador para a Fuel TV. As receitas de exploração decresceram 14,5 %, para 1 mi-
lhão 445 milhares de euros, resultado da diminuição das comissões de operadores, que representaram 
a grande maioria das receitas operacionais e compensaram o crescimento de quase 20 % das receitas 
de publicidade. 

FIG. 51
COMPOSIÇÃO 

DAS RECEITAS 
DE EXPLORAÇÃO 

EM 2019

97,3%

2,5% 0,1%

Operadores Publicidade Outra

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

O agravamento de perdas em subsidiárias, maiores custos com fornecimentos e serviços externos 
e pessoal, mantiveram o resultado antes de impostos, resultados financeiros, depreciações e amor-
tizações (EBITDA) em terreno negativo (Figura 52).

Apesar de menores custos com amortizações e custos financeiros, o resultado líquido cifrou-se de 
novo negativo, em 654 mil euros. 

Os fluxos de caixa gerados pelas operações foram positivos, o que sugere prazos de pagamento e re-
cebimento mais favoráveis para a empresa e mais que compensaram os investimentos em ativos fixos 
realizados durante 2019.

O endividamento total da empresa diminuiu face a 2018, tanto nos prazos longos como curtos. A acu-
mulação de prejuízos nos últimos dois anos colocou os capitais próprios em terreno negativo.
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FIG. 52: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015

Receitas de exploração 1.445 1.690 1.627 2.000 2.864

EBITDA -429 -42 78 891 70

Resultado líquido -654 -426 -496 245 -325

Ativo 2.829 3.037 2.856 2.712 4.267

Passivo 3.414 2.968 2.360 2.526 4.326

Capital próprio -584 70 496 186 -59

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

GLOBAL FAMILY EDITIONS, S.A. 

A Global Family Editions S.A. (Global Family Editions, ou empresa), anteriormente designada por Selec-
ções do Reader’s Digest (Portugal) S.A. (Selecções), tem como atividade principal a edição, confeção, 
publicação, distribuição e venda de revistas, periódicos, publicações e livros, aparelhos eletrodomésti-
cos e discos e o exercício de atividades acessórias ou complementares. 

Apesar de algum grau de diversificação nos produtos comercializados, o core business da Global Family 
Editions é o editorial (Figura 53). 

Em 31 de julho de 2012, a empresa Reader’s Digest Association Inc alienou a sua participação de 100 % 
na Global Family Editions à empresa Ediclube – Edição e Promoção do Livro, S.A. (Ediclube), efetuando, 
ao mesmo tempo, um contrato de licenciamento da marca Reader’s Digest e comercialização de produ-
tos associados, nomeadamente a revista Selecções do Reader’s Digest.

Atualmente, a Global Family Editions inclui-se no grupo espanhol Gratisfilm, tendo a Ediclube 85,8 % 
de participação na sociedade e a CIL Marketing Direto 14,2 % (Club Internacional del Libro), ambas com 
vários acionistas e associados diversificados.

A Global Family Editions integra este estudo por ser uma publicação líder em circulação em 2019, tendo 
como base os critérios definidos no Capítulo 4 - Análise Económico-Financeira do Setor e ter ativos 
superiores a 1 milhão de euros.

O ano de 2019 continuou desafiador para a Global Family Editions. As receitas de exploração deterio-
raram-se cerca de 15 %, para 2 milhões e 010 mil euros, resultado de menores vendas de produtos 
(circulação), que não foram compensadas pelo aumento das receitas com prestação de serviços. 

Os custos operacionais, à semelhança de 2018, continuaram a diminuir, mas não o suficiente para 
prevenir a quebra do resultado antes de impostos, resultados financeiros, depreciações e amortizações 
(EBITDA) para 73 milhares de euros, com degradação da margem. Os resultados líquidos atingiram os 68 
mil euros, abaixo dos níveis de 2018. 
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FIG. 53
COMPOSIÇÃO 

DAS RECEITAS 
DE EXPLORAÇÃO 

EM 2019

66%

34%

Vendas Prestação de serviços

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC

A capacidade de geração de fluxos de caixa operacionais deteriorou-se, resultado de vendas mais 
baixas. Tal como em anos anteriores, a Global Family Editions realizou pequenos investimentos em 
ativos fixos, perfeitamente cobertos pelos fluxos de caixa gerados e ainda concedeu um empréstimo ao 
proprietário CIL de 500 mil euros.

No final de 2019, a empresa não tinha qualquer tipo de endividamento financeiro. O capital próprio 
cobriu 50 % dos ativos, uma situação bastante confortável. A empresa não planeia distribuir dividendos 
relativos a 2019 (Figura 54).

FIG. 54: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração 2.010 2.360 3.058 3.614 3.880 4.695

EBITDA 73 107 152 182 100 -351

Resultado líquido 68 96 133 177 72 -392

Ativo 1.478 1.496 1.766 2.110 2.490 2.456

Passivo 732 818 1.184 1.661 2.218 2.256

Capital próprio 746 678 582 449 272 201

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

GLOBAL NOTÍCIAS - MEDIA GROUP, S.A.

A Global Notícias - Media Group, S.A. (Global Media Group, grupo ou empresa), é um dos maiores gru-
pos de media em Portugal, marcando presença na imprensa, rádio e internet.

Na rádio, o grupo conta com a TSF, na imprensa é proprietário de títulos como o Diário de Notícias, o 
Jornal de Notícias, o desportivo O Jogo e a marca digital de informação económica, Dinheiro Vivo. Re-
gionalmente detém o Açoriano Oriental (o mais antigo jornal de Portugal) e uma participação no Diário 
de Notícias da Madeira. É proprietário de revistas como a Evasões 360, Men’s Health, Women’s Health 
e a Volta ao Mundo, de venda autónoma, e a Notícias Magazine e a Evasões, distribuídas pelos jornais 
do grupo. Detém as revistas diárias na internet Delas, Motor 24 e N-TV, para além de sites e aplicações 
móveis das suas marcas de informação. A este portefólio juntam-se as marcas DN Ócio, DN Life e DN 
Insider, que integram o Diário de Notícias com a sua presença digital. São ainda complementadas pela 
revista semanal 1864. No âmbito da fotografia, vídeo e conteúdos multimédia inclui-se a Global media 
Play.

Com o intuito de apoiar o negócio das publicações impressas, a Global Media Group detém uma forte 
presença no setor da impressão através de duas empresas gráficas, a Naveprinter, no Porto e a Empre-
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sa Gráfica Funchalense, em Lisboa. No setor da distribuição, o envio para assinantes e clientes diretos e 
a manipulação e embalamento de jornais e revistas é desenvolvido pela Notícias Direct – Distribuição 
ao Domicílio, Lda., e também tem uma participação na VASP. O grupo participa ainda na estrutura acio-
nista da agência de notícias Lusa e nas cooperativas VisaPress e Notícias Portugal.

O Global Media Group detém marcas relevantes no panorama dos media portugueses e que percorrem 
já 3 séculos de história – facto único no panorama nacional.

O capital da Global Media Group distribui-se por KNJ Global Holdings Limited de Kevin Ho e João Siu 
(33 %), Olivemedia Unipessoal (19,25 %) de Joaquim de Oliveira, Novo Banco (NB) com 10,5 % e Grandes 
Notícias, Lda. (10,5 %) de José Pedro Soeiro, que direta e indiretamente detém 35 % da empresa.

O grupo integra este estudo por ser líder em vários segmentos em que se encontra presente, tendo 
como base os critérios definidos no Capítulo 4 - Análise Económico-Financeira do Setor e por deter 
ativos superiores a 1 milhão de euros.

Em 2019 o grupo entrou em processo de restruturação e de acordo com várias notícias de imprensa, 
muito provavelmente terá vendido a Naveprinter18.

À data de fecho deste relatório, a Global Media não disponibilizou informação financeira detalhada 
relativa aos anos de 2017, 2018 e 2019, que permita aprofundar a análise.

FIG. 55: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração 2.010 2.360 3.058 3.614 3.880 4.695

EBITDA 73 107 152 182 100 -351

Resultado líquido 68 96 133 177 72 -392

Ativo 1.478 1.496 1.766 2.110 2.490 2.456

Passivo 732 818 1.184 1.661 2.218 2.256

Capital próprio 746 678 582 449 272 201

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

GRÁFICA AÇOREANA, LDA.

A Gráfica Açoreana, Lda. (Gráfica Açoreana ou empresa), detém publicações periódicas como o Correio 
dos Açores, um jornal criado em 1920, com uma tiragem de 4 100 exemplares, e o Jornal Atlântico Ex-
presso, ambos jornais regionais (Figura 56).

É propriedade de Américo Viveiros (72 %), Octaviano Mota (12 %) e Paulo Viveiros (8 %) e integra o pre-
sente estudo uma vez que o seu ativo em 2018 era superior a 1 milhão de euros.

18  https://www.meiosepublicidade.pt/2019/11/global-media-estara-vias-vender-naveprinter/; https://eco.sapo.pt/2019/11/27/global-media-vende-grafica-naveprinter/
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FIG. 56
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Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC

À data de fecho deste relatório, a Gráfica Açoreana não disponibilizou informação financeira detalhada 
relativa ao ano de 2019, que permita aprofundar a análise.

FIG. 57: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016

Receitas de exploração ND 752 736 716

EBITDA ND 27 55 34

Resultado líquido ND 5 9 3

Ativo ND 1.565 1.722 1.809

Passivo ND 442 604 700

Capital próprio ND 1.123 1.117 1.109

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC

GRUPO DE JACQUES RODRIGUES – UNIVERSO IMPALA 

– EDITORA SOL, LDA. E WORLDIMPALA.NET, LDA.

De acordo com a Plataforma da Transparência dos Media da ERC, Jacques Rodrigues é proprietário dire-
to de revistas como a Maria, a TV 7 Dias, a Nova Gente, a Ana e a Vip, todas elas com tiragem média, em 
2019, superior a 10 mil exemplares e, no caso da primeira, superior a 100 mil exemplares. A Maria e a TV 
7 Dias são líderes nos seus segmentos. 

Jacques Rodrigues também detém diretamente outras publicações periódicas em papel como a 100 
% Jovem, Mulher Moderna Nova Cozinha, Nova Gente Decoração e Ambientes, Nova Gente Soluções e 
Segredos de Cozinha e em online como A Próxima Viagem.

De acordo com a informação inserida na Plataforma da Transparência, Jacques Rodrigues detém dire-
tamente empresas como Impala Capital SGPS, Lda. (10 %), e Impalagest SGPS, S.A. (99 %), e pertence aos 
órgãos sociais da Editora Sol, Lda., na qualidade de gerente, que é proprietária da publicação Crescer 
e detida totalmente pela Impalagest SGPS, S.A. De acordo com o Relatório de Gestão de 2019, a Editora 
Sol não desenvolveu atividade nesse ano e encontra-se inativa aguardando estratégia futura de projeto 
a desenvolver.

Por seu lado, a WorldImpala.net, Lda. detém as publicações periódicas online Auto Mundo, Para Eles e 
Impala News Portal de Notícias, onde estão albergados os sites das principais publicações em papel 
atrás mencionadas, entre outros tópicos (Figura 58).
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A WorldImpala.net é detida indiretamente por pessoas familiares de Jacques Rodrigues como Ana Paula 
Rodrigues (22,5 %), Jaques Gil Rodrigues (22,5 %), Maria José Correia (22,5 %), Lucília Simões (20,5 %) e 
Jacques da Conceição Rodrigues (10 %).

FIG. 58 SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS – WORLDIMPALA

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração 1.210 811 513 140 153 55

EBITDA 68 28 22 11 9 1

Resultado líquido 41 14 14 7 6 0

Ativo 660 298 166 79 65 66

Passivo 568 246 128 55 48 56

Capital próprio 92 51 38 24 16 10

Fonte: Demonstrações financeiras, Plataforma da Transparência dos Media. Elaboração ERC.

Jacques Rodrigues, em comunicação dirigida à ERC e segundo informação inserida na Plataforma da 
Transparência, esclareceu que não dispõe de contabilidade organizada. Um representante do grupo ex-
plicou que a propriedade dos títulos pertence a Jacques Rodrigues e a produção e comercialização das 
publicações está sediada na empresa Impala Multimédia (Figura 59). A Impala Editores S.A. centraliza a 
gestão e desenvolvimento de conteúdos.

O grupo Impala, para além das revistas e sites de internet relacionados que edita, promove também 
um site de comércio eletrónico de bens de consumo diversos, a publicação de livros (Euroimpala Books 
em Portugal, Espanha, Brasil e Reino Unido), gere subscrições e está presente em outros setores de 
atividade para além da comunicação social, como a gestão hoteleira (Ondamar Hotel e minigolf da 
Albufeira) e o desenvolvimento de projetos de arquitetura, engenharia e construção de imóveis, através 
da empresa Actitur.

Várias empresas do grupo encontram-se ou já se encontraram em processos especiais de revitalização 
sendo o exemplo mais recente a empresa Descobrirpress - Serviços Editoriais e Gráficos, S.A.

O Grupo Impala é proprietário de publicações líderes em Portugal no seu segmento, de acordo com os 
critérios definidos no Capítulo 4 - Análise Económico-Financeira do Setor.

FIG. 59: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS – IMPALA MULTIMEDIA

Milhares de euros 2019 2018 2017

Receitas de exploração ND 14.094 16.231

EBITDA ND 1.118 1.115

Resultado líquido ND 751 802

Ativo ND 5.875 5.294

Passivo ND 2.656 2.826

Capital próprio ND 3.219 2.468

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

IMPRESA – SGPS, S.A.

A Impresa SGPS, S.A. (grupo Impresa, grupo, Impresa ou empresa), alberga toda a atividade de media do 
grupo com interesses que abrangem uma estação de televisão, sete canais temáticos, o jornal Expres-
so, várias propriedades na internet e aplicações, e uma empresa de novas tecnologias, mantendo ainda 
interesses na distribuição de publicações (VASP).
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Tudo começou em 1973, quando Francisco Pinto Balsemão criou a Sojornal/Expresso, acreditando que, 
apesar da censura, era possível fazer um semanário de qualidade. O jornal Expresso tornou-se numa 
das referências da sociedade portuguesa, dando início à criação do grupo Impresa. 

Em 1975, foi fundada a VASP para distribuir o Expresso, sendo parte do seu capital social adquirido 
pela Sojornal, em 1981. A Controljornal foi constituída em abril de 1988, para ser a empresa holding de 
todo o grupo. Em 1989, foi constituída uma joint-venture, com o grupo brasileiro Abril, dando origem ao 
nascimento da primeira revista de negócios em Portugal, a Exame, e marcando a entrada do grupo na 
área de revistas.

Em março de 1991, o capital da Controljornal foi aberto a investidores externos, e foi criada uma hol-
ding - a Impresa - que concorreu à atribuição dos primeiros canais de televisão privados em Portugal, 
tornando-se num dos acionistas fundadores da SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A.

Em outubro de 1992, a SIC iniciou as suas emissões, sendo o primeiro canal de televisão privado a es-
tabelecer-se em Portugal. Na segunda metade de 1999, a Impresa passou a deter o controlo de 51 % do 
capital da SIC e 37,3 % do interesse económico, abrindo o capital a novos investidores.

No início de abril de 2000, a Impresa aumentou o seu interesse económico na SIC, para os 51 % e, em 
junho de 2000, foi admitida à cotação na Bolsa de Valores de Lisboa - atual Euronext Lisboa.

Em 2001, iniciou-se um novo ciclo de expansão da SIC, desenvolvendo novas áreas de atividade, o que 
permitiu que, para além de canal principal, passasse a incluir vários canais temáticos – destacando-se 
a SIC Notícias, SIC Radical, SIC Mulher, SIC K e a SIC Caras, e um canal internacional, SIC Internacional, a 
par de interesses nas áreas de multimédia, merchandising e serviços técnicos (GMTS).

Em 2003, a área de revistas transformou-se na Edimpresa, com a Impresa a deter 50 % do seu capital 
em conjunto com os suíços da Edipress. Em meados de 2008, a Impresa adquiriu a totalidade do capital 
da Edimpresa. De seguida, procedeu-se à fusão das atividades de revistas e jornais, debaixo da sub-
-holding Impresa Publishing, tornando-se, assim, na maior editora de publicações portuguesa a partir 
do final de 2008, com um portefólio de cerca de 30 publicações, onde se incluíam o jornal Expresso, e 
as revistas Visão, Caras, Activa, Exame, entre outras.

No final de 2005, a Impresa adquiriu a posição minoritária da SIC, elevando a sua participação para 100 
% do capital. No primeiro trimestre de 2007 criou uma nova área de negócios, denominada Impresa Di-
gital, onde concentrou um portefólio de participações em várias empresas, com atividades na internet 
e novas tecnologias. 

No final de 2008, a crise económica obrigou o grupo Impresa a reformular a sua estratégia, concentran-
do-se apenas nas atividades principais, reduzindo o portefólio de publicações e empresas. 

Em 2010, a SIC apostou na produção de novelas portuguesas em parceria com a SP Televisão e a TV 
Globo. A primeira novela, Laços de Sangue, foi distinguida com um Emmy, na categoria respetiva, pro-
porcionando, nos anos seguintes, a abertura dos mercados internacionais das produções de novelas. 

Em 2011, no âmbito de uma reestruturação do grupo, a área digital ficou reduzida à InfoPortugal – De-
senvolvimento e Produção de Conteúdos Georreferenciados, à Olhares, que detém o maior portal de 
fotografia de língua portuguesa e à DGSM. Posteriormente, em 2012, em troca de uma participação de 
15,06 %, a DGSM foi vendida à Nonius Software, que se dedicava ao fornecimento de HSIA e serviços de 
hospitalidade para a indústria hoteleira. 
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Em 2014, no âmbito da sua expansão digital, o Expresso lançou o Expresso Diário, um jornal diário só 
disponível online, para assinantes e compradores da versão em papel. No final de 2014, a SIC lançou o 
seu primeiro canal especificamente dedicado aos mercados africanos de língua portuguesa, em exclu-
sividade para a plataforma DSTV. 

Em 2015, a SIC estava presente em 14 países, através de 53 operadores com sete canais, abrangendo 
mais de seis milhões de espetadores.

O arranque de 2016 foi marcado pela nova organização do grupo Impresa, liderado pelo CEO Francisco 
Pedro Pinto Balsemão. As telenovelas da SIC Coração D´Ouro e Mar Salgado conquistaram as medalhas 
de Ouro e Bronze, respetivamente, na categoria Telenovela, na gala de prémios do New York Festival’s 
World’s Best TV & Films, que decorreu em Las Vegas. Foi a primeira vez que telenovelas produzidas em 
Portugal foram finalistas neste Festival, que conta com produções de cerca de 50 países.

A Impresa criou uma nova plataforma online que agrega todas as ofertas criativas do grupo e a SIC 
tornou-se a primeira televisão nacional a disponibilizar o canal generalista e todos os seus canais 
temáticos em Alta Definição. 

Já em 2017, a SIC reforçou a venda de conteúdos no mercado internacional, lançando um site específico 
para o efeito, e aumentou a sua aposta em África, através de um reposicionamento da SIC Interna-
cional, com uma nova imagem e uma oferta mais próxima deste continente, por forma a consolidar a 
posição como canal de referência nos mercados de língua portuguesa. Os canais SIC continuaram em 
expansão passando a ser distribuídos em novas plataformas ou reforçando a presença em plataformas 
já cobertas como África do Sul, Alemanha, Austrália Luxemburgo e Moçambique.

No âmbito do Plano Estratégico para o triénio 2017-2019, que tinha como objetivo o reposicionamento 
da atividade da Impresa, com um maior enfoque nas componentes do audiovisual e do digital, o por-
tefólio de revistas Activa, Caras, Caras Decoração, Courrier, Exame, Exame Informática, Jornal de Letras, 
Telenovelas, TV Mais, Visão, Visão História e Visão Júnior foi alienado à Sociedade Trust in News, de Luís 
Jorge Sales Martins Delgado, logo no início de 2018, pelo valor de 10,2 milhões de euros. 

Neste enquadramento, o segmento de publishing passou a ser constituído pelo Expresso, Blitz (que 
passou a ter apenas presença digital, com edições especiais em papel), Novas Soluções de media (que 
inclui o Customer Publishing), Boa Cama Boa Mesa (anteriormente no perímetro da InfoPortugal) e 
gestão comercial de propriedades digitais não detidas pela Impresa, incluindo, desde 2018, os sites 
Notícias ao Minuto e Zero Zero, para além do Linkedin, em Portugal. 

A 17 de setembro de 2018, nasceu a SIC Ventures, resultante da aposta da Impresa na diversificação das 
suas áreas de negócio e em novas fontes de receita, em especial na área digital. Também em 2018, a 
SIC celebrou um acordo de distribuição com a Comcast, expandindo a cobertura da SIC Internacional a 
todo o território dos EUA.

No primeiro trimestre de 2019, a SIC adquiriu uma participação de 4,16 % na empresa YoungStories, S.A., 
cuja atividade consiste na exploração do website Zaask.

Atualmente, o grupo Impresa tem as suas ações admitidas à cotação na Euronext Lisboa, sendo maio-
ritariamente detido por Francisco Pinto Balsemão, com uma participação de cerca de 52 %. A socie-
dade Madre, controlada por António Silva Parente, o Banco BPI, o Santander Asset Management e a 
NewsHold também detêm participações, todas elas inferiores a 5 %. 

O ano de 2019 ficou marcado pela mudança histórica na liderança das audiências em Portugal: 15 anos 
depois, a SIC voltou a ser estação de televisão líder no país.
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As receitas de exploração cresceram 5,6 %, para 181 milhões 870 mil euros, impulsionadas pelo segmen-
to de televisão, que beneficiou de um crescimento das receitas de publicidade, em menor grau pelo 
crescimento das receitas de circulação, tanto em papel como digital, e pelas receitas relacionadas com 
os IVR. Verificou-se uma quebra das receitas de publicidade no segmento de publishing e de receitas 
de subscrição de canais televisivos, explicada pela negociação de contratos com operadores interna-
cionais. (Figura 60).
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Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

Os custos operacionais em 2019, sem considerar amortizações, depreciações, provisões e perdas por 
imparidade em ativos não correntes, subiram ligeiramente, pelo que o resultado antes de impostos, 
resultados financeiros, depreciações e amortizações (EBITDA) atingiu 25 milhões 101 milhares de euros, 
um aumento de 39 % em relação ao EBITDA equivalente do ano anterior, acompanhado de melhoria da 
respetiva margem (Figura 61). O resultado líquido foi positivo de 7 milhões 703 milhares de euros em 
2019.

Neste enquadramento positivo, a capacidade de geração de cash flow operacional melhorou franca-
mente face a 2018. Os investimentos em ativos fixos foram menores, o endividamento financeiro total 
diminuiu e registou-se o alongamento de maturidades, consequência da emissão de dívida realizada 
durante 2019. A dívida líquida excedeu o EBITDA em 6,6x, uma melhoria face aos 9,9x de 2018, graças ao 
duplo efeito de diminuição do endividamento total e do crescimento do EBITDA. A autonomia financei-
ra melhorou face aos anos anteriores, e fixou-se em cerca de 35 %.

O stock de dívida acumulado continuou em níveis elevados e tanto os fluxos de caixa operacionais 
como o EBITDA de 2019 continuaram a não perfazer montante suficiente para cobrir a dívida que se 
vence em 2020. 

De acordo com o Relatório e Contas de 2019, não existiu qualquer incumprimento de obrigações de-
correntes dos empréstimos vigentes, quer quanto à manutenção das principais participações sociais 
nas empresas subsidiárias, quer de limitação de investimentos ou distribuição de dividendos, quer de 
convenants de rácios financeiros. Em casos de incumprimento de determinados rácios financeiros foi 
obtida, das entidades financiadoras, a dispensa do respetivo cumprimento. 

O Grupo Impresa, no final de 2019, tinha disponíveis linhas de crédito não utilizadas no montante 
de dez milhões de euros, o que comparava com uma dívida que se vence em 2020 de 50 milhões de 
euros. As linhas de crédito disponíveis aumentaram face a 2018, ano em que se situaram em apenas 3 
milhões de euros.

O grupo Impresa, cujas ações se encontram cotadas na Euronext Lisboa, tal como tem vindo a aconte-
cer há vários anos, não distribuiu dividendos relativos a 2019.
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FIG. 61: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS – WORLDIMPALA

Milhares de euros 2019 2018 2017* 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração 181.870 172.163 176.061 201.821 205.997 230.922 237.780

EBITDA 25.101 18.110 14.967 13.815 15.526 22.545 31.944

Resultado líquido 7.703 3.139 -21.591 -21.654 2.760 4.028 11.006

Ativo 380.774 396.714 388.302 388.617 413.984 403.474 407.080

Passivo 247.691 271.333 265.937 265.937 269.742 261.701 269.484

Capital próprio 133.083 125.381 122.364 122.679 144.242 141.773 137.596

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC. * 2017 re expresso. 

JORNAL DO FUNDÃO EDITORA, LDA.

O Jornal do Fundão Editora, Lda. (Jornal do Fundão ou empresa), é uma sociedade que detém uma 
histórica publicação regional de natureza informativa, detida por cerca de 8 pessoas individuais. Nuno 
Marques Francisco é o sócio maioritário, com uma participação superior a 50 %, Rui Marques detém 
15 %, José Pedro Gavinhos e Maria Hannoing detêm 10 % cada um, Maria Mourão e Joana Mourão 5 % 
cada, entre outros com quotas inferiores. 

O jornal foi comprado à Global Notícias Média Group durante o ano de 2018. Um grupo de jornalistas, 
docentes universitários na área da comunicação e também amigos do semanário e dos valores que re-
presenta, adquiriu a posição maioritária do Global Media Group na sociedade Jornal do Fundão Editora. 
A passagem de testemunho representa assim a continuidade do legado do jornal, fundado em 1946, 
por António Paulouro. 

O Jornal do Fundão integra este estudo por ser uma publicação líder em circulação em 2019, tendo 
como base os critérios definidos no Capítulo 4 - Análise Económico-Financeira do Setor.

À semelhança do Jornal da Bairrada e apesar do posicionamento de liderança regional, está-se perante 
uma empresa relativamente pequena, quando comparada com as restantes integrantes deste estudo.

A informação financeira disponível é diminuta. No entanto, é possível aferir que em 2019 as receitas de 
exploração desceram 4,8 % para 646 mil euros. O agravamentos dos custos com mercadorias vendi-
das e as imparidades relativas a dívidas a receber vieram reforçar a contração do resultado antes de 
impostos, resultados financeiros, depreciações e amortizações (EBITDA) de quase 80 %, para 9 milhares 
de euros, acompanhado de deterioração da margem respetiva.

O resultado líquido atingiu 5 mil euros. 

A empresa não tem dívida financeira e o capital próprio em proporção do ativo situou-se nos 27,5 % em 2019.

FIG. 62: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017

Receitas de exploração 646 678 636

EBITDA 9 40 -61

Resultado líquido 5 33 -77

Ativo 258 380 157

Passivo 187 290 212

Capital próprio 71 91 -56

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC. * 2017 re expresso. 
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LIGHT HOUSE EDITORA, LDA.

A Light House Editora, Lda. (Light House ou empresa), iniciou a sua atividade em abril de 2015 e edita 
a G.Q. e mais recentemente, a Vogue, em Portugal. Nos EUA estas revistas são propriedade da Advance 
Magazine Publishers. A Light House também edita revistas e livros em papel e online, organiza eventos, 
fornece serviços de consultoria editorial, comunicação, produção e gestão de sites de lifestyle e divul-
gação cultural.

A Advance Magazine Publishers Inc., que opera sob a marca Condé Nast, é uma empresa editorial inte-
grada, proprietária de um conjunto de revistas internacionais como a Vogue, G.Q., e a Vanity Fair.

Em Portugal, a Light House Editora é detida por José Santana (25 %), Branislav Simoncik (12,5 %), Jan 
Kralicek (12,5 %), Sofia Pereira (25 %) e Pure Lisbon Hospitality Lda. (25 %). 

À data de fecho do presente relatório a Light House não disponibilizou informação financeira detalha-
da à ERC relativa aos anos de 2018 e 2019, pelo que é impossível aprofundar a análise (Figura 63). 

FIG. 63: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015

Receitas de exploração ND 2.620 1.565 770 280

EBITDA* ND 422 67 20 -10

Resultado líquido ND 334 41 7 -20

Ativo ND 1.329 1.166 311 167

Passivo ND 667 788 224 87

Capital próprio ND 716 378 87 80

Fonte: Demonstrações financeiras, Plataforma da Transparência dos Media, *- resultado operacional em 2018. Elaboração ERC.

LUSA - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DE PORTUGAL, S.A.

A Lusa – Agência de Notícias de Portugal, S.A. (Lusa ou empresa), era a única agência de notícias 
portuguesa de âmbito nacional a operar em 2018 (em 2019 registou-se uma nova empresa no segmen-
to) e tem como objetivo a recolha e tratamento de material noticioso ou de interesse informativo, a 
produção e distribuição de notícias a um alargado leque de utentes (media nacionais e internacionais, 
empresas e instituições diversas de caracter público e privado) e a prestação ao Estado português de 
um serviço de interesse público relativo à informação dos cidadãos (Figura 64). 

A Lusa tem redação central em Lisboa, um escritório no Porto, jornalistas residentes na grande maioria 
das capitais de distrito, delegações no estrangeiro, desde a Europa como, por exemplo, Bruxelas e Ma-
drid, os PALOP, nas capitais de Cabo Verde, Guiné, Angola e Moçambique, e na Ásia, com uma sucursal 
em Macau e uma delegação em Timor Leste. Conta também como uma rede de correspondentes, quer 
a nível nacional, que asseguram a cobertura da totalidade do território, quer internacional, cobrindo 30 
países em todo o mundo.

A Agência Lusa de Informação foi constituída em cooperativa por escritura de 12 de dezembro de 1986, 
publicada na III Série do Diário da República em fevereiro de 1987. Iniciou a sua atividade em janeiro 
de 1987 e, na sequência do seu processo de formação, as agências ANOP e NP cessaram a difusão do 
serviço noticioso. Em julho de 1997, a Lusa foi constituída sob forma de sociedade anónima, com a 
designação de Lusa – Agência de Notícias de Portugal, S.A.. 
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É detida a 50,14 % pelo Estado Português, a Global Media Group tem 23,36 %, a Impresa 22,35 %, a NP 
Notícias de Portugal detém 2,72 %, o Público – Comunicação Social 1,38 %, a RTP 0,03 %, e o Primeiro de 
Janeiro e a Empresa do Diário do Minho detêm 0,01 % cada.

O ano de 2019 foi particularmente marcante no campo da inovação tecnológica, com a introdução de 
processos de produção automática de notícias de mercado de capitais, a utilização de ferramentas de 
inteligência artificial pela generalidade dos jornalistas, o desenvolvimento de uma ferramenta que per-
mite tomar o rasto das notícias Lusa nas redes sociais e sítios de internet, a aprovação da candidatura 
a fundos europeus para o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial de combate a fake 
news, entre outras funcionalidades.

A produção editorial da Lusa voltou a aumentar face a anos anteriores, totalizando 248 892 conteúdos 
noticiosos.

Em 2019, as receitas de exploração cresceram 5,1 % face a 2018, para 16 milhões 795 mil euros, facto que 
reflete tanto o aumento das receitas contratadas com o Estado, via ajustamentos à indeminização com-
pensatória e inflação, como das receitas próprias (maiores vendas a clientes institucionais, pequenos 
órgãos de comunicação social domésticos e mercados externos).
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Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC

O agravamento da estrutura de custos, nomeadamente com pessoal, e a diminuição da rúbrica de re-
ceitas “outros rendimentos” por inexistência do proveito registado em 2018 relativo ao processo judicial 
do IVA pro-rata referente ao ano de 1992, levaram a uma quebra dos resultados antes de impostos, 
resultados financeiros, depreciações e amortizações (EBITDA) de cerca de 32,5 %, para 1 milhão 381 
milhares de euros, com deterioração da respetiva margem. O lucro líquido atingiu 655 mil euros, menos 
43,6 % que em 2018 (Figura 65).

Menores fluxos relacionados com pagamentos de clientes e pagamentos a colaboradores levaram a 
que a Lusa gerasse fluxos de caixa operacionais negativos em 2019, ou seja, ocorreu uma saída global 
de dinheiro da empresa imputável unicamente à atividade operacional. Ainda assim, os investimen-
tos em ativos tangíveis foram superiores aos realizados em 2018, o que foi possível dada a posição de 
caixa de início do ano. 

A Lusa continuou a não ter qualquer dívida financeira e a percentagem de capitais próprios para o 
ativo melhorou face a 2018 para 44,8 %.

À semelhança dos anos anteriores, a Lusa não distribuiu dividendos relativos ao exercício de 2019.
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FIG. 65: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 reexp. 2015 2014

Receitas de exploração 16.795 15.977 15.324 15.314 14.832 14.832 14.594

EBITDA 1.381 2.045 1.364 2.626 1.507 495 357

Resultado líquido 655 1.161 721 2.135 1.006 -7 -802

Ativo 11.471 13.150 12.061 11.872 11.788 11.361 12.350

Passivo 6.333 8.646 8.691 9.302 11.353 8.344 9.445

Capital próprio 5.139 4.504 3.370 2.570 435 3.017 2.905

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

MASEMBA, LDA.

A Masemba, Lda. (Masemba ou empresa), está presente no mercado português desde junho de 2013 e 
tem um portefólio de títulos nas áreas de sociedade, feminina e lifestyle. Iniciou a sua atividade em 
2006, como agência de comunicação dedicada a projetos de branding e, nos últimos anos, tem vindo 
a expandir-se para a área da produção de conteúdos audiovisuais. Dedica-se à edição, impressão e 
comercialização de todo o tipo de publicações, bem como à organização de eventos e outras atividades 
acessórias. A Masemba trabalha títulos como Lux e Lux Woman. 

É uma empresa de direito português que resulta da parceria da Semba Comunicação com o grupo, tam-
bém português, Até ao Fim do Mundo. É controlada pelo fundo de capital de risco Erigo VII (51 %), de 
José Eduardo Paulino dos Santos, mantendo como acionistas a Até ao Fim do Mundo (25 %) de Ricardo 
Freitas, Renato Freitas e Agostinho Ribeiro, a Semba Comunicação (1 %), e as pessoas individuais Tito 
Mendonça (16 %) e Sérgio Neto (7 %). 

À data de fecho do presente relatório, a Masemba não disponibilizou qualquer informação financeira à 
ERC relativa ao ano de 2018 e 2019 nem informações financeiras detalhadas relativas a 2016, 2017 e 2018, 
que permitam aprofundar a análise (Figura 66). 

FIG. 66: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração ND ND 5.628 7.273 9.402 8.544

EBITDA ND ND -0,4 -2 -996 -53

Resultado líquido ND ND 504 -1.785 -1.061 -284

Ativo ND ND 2.731 4.624 6.002 5.870

Passivo ND ND 4.989 6.377 6.970 5.766

Capital próprio ND ND -2.258 -1.753 -968 103

Fonte: Demonstrações financeiras, Plataforma da Transparência dos Media. Elaboração ERC.

MEDIA CAPITAL, SGPS, S.A.

O grupo Media Capital, SGPS, S.A. (empresa, Media Capital, grupo Media Capital ou grupo), detém direta 
e indiretamente participações em empresas presentes nos principais segmentos de media e produção 
de conteúdos audiovisuais. A sua estrutura operacional reflete esta abrangência e é por isso que o seu 
modelo organizacional tem um sentido horizontal, estando a atividade estruturada em cinco áreas de 
negócio, uma das quais a de serviços partilhados, que centraliza todas as funções administrativas das 
várias empresas do grupo.
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Mais especificamente, o grupo desenvolve as atividades de difusão e produção de programas televisi-
vos e outras atividades de media, realização, produção e difusão de programas radiofónicos, produção 
e exploração de atividades cinematográficas e videográficas, nos mercados português, espanhol e 
americano (Figura 67).

A TVI – Televisão Independente, S.A. (TVI), no âmbito da licença de exploração da atividade de televisão, 
difunde programas televisivos através da emissão de um canal generalista em sinal aberto e, através 
de contratos de distribuição celebrados com operadores, emite o referido canal generalista, bem como 
o TVI 24, o TVI Ficção, o TVI Internacional, o TVI Reality e o TVI África.

A MCP – Media Capital Produções, S.A. (MCP), é a empresa do grupo Media Capital que desenvolve o ne-
gócio de produção audiovisual, assegurado no mercado português pela Plural Entertainment Portugal, 
S.A. (Plural), cuja atividade é a criação, produção, realização e exploração de conteúdos televisivos, bem 
como o apoio à produção de conteúdos e eventos.

Adicionalmente, a MCP detém a Plural Entertainment España, S.A. (Plural España), que opera nos 
mercados espanhol e americano. A atividade desta área de negócio é a produção, serviços de apoio 
à produção, realização e exploração de conteúdos televisivos, obras cinematográficas e audiovisuais, 
bem como outros serviços relacionados.

A MCR II – Media Capital Rádios, S.A. (MCR II), é a empresa do grupo que desenvolve a atividade radio-
fónica. As suas participadas detêm os alvarás para o exercício da radiodifusão sonora e difundem, em 
Portugal, a Rádio Comercial, a Cidade, a M80, entre outras.

A Media Capital Digital, S.A. (Digital), é a empresa que desenvolve o negócio de internet através do por-
tal www.iol.pt, que apresenta uma rede de conteúdos próprios, um diretório de classificados e publici-
dade online.

A MCME – Media Capital Música e Entretenimento, S.A. (MCME), é a empresa que desenvolve o negócio 
de música, tendo as suas participadas a atividade de produção de fonogramas, produção audiovisual e 
multimédia, compra e venda de discos e equiparados, produção de eventos e agenciamento de artistas.

A CLMC – Multimédia, Unipessoal, Lda. (CLMC), explora a atividade de aquisição e distribuição de direi-
tos cinematográficos, essencialmente, em meios como cinema e televisão.

O grupo Media Capital foi criado em 1992 com a sua atividade assente maioritariamente na área de 
imprensa, iniciada em 1989, com o jornal O Independente. 

Em 1997, expandiu-se com a aquisição das rádios Comercial e Nostalgia. Entre 1998 e 1999 adquiriu a 
quase totalidade do capital da TVI. Entre 1999 e 2003, o grupo expandiu as suas operações de rádio, 
entrou no mercado de publicidade outdoor e lançou a área de internet, com a criação do portal IOL, 
em 2000.

A entrada do grupo no capital da Nicolau Breyner Produções (NBP), em 2001, e o seu controlo no ano 
seguinte, consolidou o negócio de televisão como um todo, através da aposta estratégica na ficção por-
tuguesa como conteúdo televisivo de sucesso da programação da TVI. Em 2003, a Media Capital entrou 
na área da distribuição cinematográfica, em parceria com a Castello Lopes, e da edição discográfica, 
com a criação da MC Entertainment e a aquisição da Farol Música. Contudo, a atividade cinematográfica 
foi descontinuada em 2011. 
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Em 2004, o grupo foi admitido à cotação em bolsa e, no ano seguinte, o grupo Prisa tomou uma im-
portante participação no capital, passando a assumir a gestão executiva desde então. Em 2007, e na 
sequência de duas OPA, o grupo Prisa passou a deter a quase totalidade do capital. 

Em 2008, a Media Capital alienou a área de imprensa à Progresa (empresa do grupo Prisa) e, no final 
do ano, adquiriu a Plural Espanha que, juntamente com a NBP, deu origem à Plural Entertainment, uma 
das maiores produtoras internacionais em língua portuguesa e espanhola. 

O grupo Prisa está atualmente presente em 22 países, sendo um dos principais grupos de comunica-
ção, informação, educação e entretenimento em Espanha, Portugal e na América e tem as ações admi-
tidas à cotação na Bolsa de Valores de Madrid.

De acordo com as informações constantes da Plataforma da Transparência dos Media da ERC, a Media 
Capital é detida em 64,5 % pela Vertix, em 30,2 % pela Pluris Investments, de Mário Ferreira, e em 5,1 % 
pelo NCG Banco (ABANCA). Por sua vez, a Vertix, é detida a 100 % pelo grupo Prisa. As ações da empresa 
estão admitidas à cotação na Euronext Lisboa.

De acordo com as informações constantes da Plataforma da Transparência dos Media e do site da 
CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), à data de 1 de junho de 2020, os principais acio-
nistas da Prisa são os descritos na Figura 68. A Amber Group engloba várias empresas de gestão de 
ativos, representada no conselho de administração da Prisa por Joseph Oughourlian. A empresa GHO 
Networks representa o grupo Herradura Occidente do empresário mexicano Roberto Alcántara Rojas. 
Carlos Fernandez Gonzalez é fundador e conselheiro da empresa mexicana Finaccess, a empresa Ru-
candio é propriedade da família Polanco, fundadora da Prisa. A empresa Inversora de Carso é de Carlos 
Slim e Sheik Al Thani, um empresário do Qatar, também é acionista da Prisa.
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Fonte: Site CNMV – Acionistas Significativos - % direitos de voto diretos, indiretos e por instrumentos financeiros, Plataforma da Transparência dos Media. Elaboração ERC.

Em 2017, a Media Capital foi alvo de uma oferta de aquisição de 100 % do seu capital por parte da MEO, 
grupo Altice, que acabou por não ser bem-sucedida. Em 2019, a Cofina SGPS lançou uma oferta semel-
hante, mas também, por razões diferentes, com o mesmo desfecho.
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Em 2019 a TVI Ficção passou a estar disponível no Canadá e a TVI Internacional passou a estar dispo-
nível em mais 4 plataformas na Europa, nomeadamente na Suíça. Em Portugal ocorreu a passagem de 
todos os canais nacionais para HD.

O ano de 2019 foi de reversão e bastante desafiante para a Media Capital, uma vez que as receitas de 
exploração desceram 9,2 %, face a 2018, para 165 milhões 119 mil euros. O segmento de televisão foi o 
responsável pela performance na sequência das perdas de audiências registadas durante o ano. As 
quebras em publicidade na televisão não foram compensadas pelo crescimento das receitas de publi-
cidade na rádio e em outros meios. Adicionalmente, as descidas dos rendimentos relativos a serviços 
multimédia (sobretudo), assim como de direitos de sinal, também não foram totalmente compensadas 
por uma melhoria na venda de conteúdos e de rendimentos de natureza mais residual.

Os gastos operacionais excluídos de amortizações, depreciações, gastos com indemnizações e im-
paridades de goodwill aumentaram 5 %, decorrendo, sobretudo, da aposta em conteúdos, visando a 
recuperação, a prazo, de níveis de audiência líder (sobretudo em prime time).

As provisões e perdas por imparidade também registaram um aumento significativo, explicado fun-
damentalmente pelo segmento de televisão e audiovisual, com um valor de 57 milhões de euros. Na 
sequência da oferta pública de aquisição da Cofina sobre a Media Capital, e para efeitos da avaliação 
de imparidade do goodwill em 31 dezembro de 2019 nesta última, a administração da Média Capital 
determinou o seu valor recuperável por referência ao valor de mercado deduzido de custos de vender, 
conforme comunicado ao mercado e referido nas Notas 22, 23 e 36 às contas de 2019, considerando um 
valor de empresa («Enterprise Value») do Grupo de 205 milhões de euros, o qual se enquadra, consi-
derando o Conselho de Administração que a referida transação se concretizou a preços normais de 
mercado, no nível 2 da hierarquia de fair value prevista no IFRS 13.

O grupo procedeu à alocação daquele montante pelos diversos segmentos operacionais, tendo por 
base o peso médio do valor recuperável de cada segmento estimado pelo Conselho de Administração 
em exercícios anteriores e a respetiva performance financeira apresentada em 2019. Desta forma, foi 
atribuído como valor recuperável aos segmentos Televisão e Produção Audiovisual Portugal os montan-
tes de 142 milhões e 45 mil euros e 18 milhões 550 mil euros, respetivamente, o que originou o reco-
nhecimento, em 2019, de uma perda por imparidade do goodwill no montante de 57 milhões 342 mil 
euros.
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Neste enquadramento, os resultados antes de impostos, resultados financeiros, depreciações e amor-
tizações (EBITDA) passaram para terreno negativo em 40 milhões 448 milhares de euros. Os resultados 
líquidos atingiram um prejuízo de 54 milhões 729 milhares de euros (Figura 69). 

A capacidade de geração operacional de fluxos de caixa deteriorou-se consideravelmente, mas ainda 
assim cobriu os investimentos em ativos tangíveis e intangíveis realizados durante o ano, que foram 
superiores aos de 2018 – tecnologia de alta definição e digitalização.
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Face ao enquadramento da empresa e da economia em geral, não foram pagos dividendos relativos ao 
exercício de 2019.

O nível de endividamento da Media Capital deteriorou-se em relação à capacidade de geração de 
fluxos de caixa operacionais, que representaram mais de 14 % da dívida total. Os fluxos de caixa depois 
de investimentos atingiram 8,3 % da dívida total. O endividamento total e líquido cresceu durante 2019 
e o rácio de capitais próprios face ao ativo desceu para 35 %.

As fontes de financiamento apresentaram-se diversificadas entre fontes de mercado, como a emis-
são de obrigações e papel comercial, e empréstimos bancários. Os empréstimos bancários preveem o 
reembolso antecipado, em caso de quebra de um conjunto de restrições relativas ao controlo acionista 
e performance operacional e financeira da empresa, que no final de 2019 eram cumpridas. As linhas de 
crédito e papel comercial disponíveis e não utilizadas, no final de 2019, ascenderam a 11 milhões e 50 
milhares de euros.

FIG. 69: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração 165.119 181.809 165.463 174.027 174.386 179.773

EBITDA -40.448 40.245 40.077 41.517 40.134 40.912

Resultado líquido -54.729 21.573 19.787 19.101 17.300 16.475

Ativo 250.439 293.890 301.244 315.079 328.001 332.042

Passivo 161.718 150.371 159.803 176.135 191.967 197.154

Capital próprio 88.721 143.519 141.442 138.944 136.034 134.888

 Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

MEGAFIN SOCIEDADE EDITORA, S.A.

A Megafin Sociedade Editora, S.A. (empresa ou Megafin), é proprietária do Jornal Económico, um título 
nascido a partir das estruturas do Oje e do Diário Económico (Figura 70). Integra este estudo uma vez 
que os ativos totais da empresa são superiores a 1 milhão de euros.

A Megafin é propriedade de Luís Trindade com 31 %, Filipe Alves com 6 %, Grupo Bel de Marco Galinha 
com 10 % e Tringest Unipessoal com 47 %.
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À data de fecho do presente relatório, a Megafin não disponibilizou informações financeiras detalhadas 
relativas a 2019, que permitam aprofundar a análise (Figura 71). 
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FIG. 71: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração 1.625 ** 1.430 1.439 588 352 514

EBITDA* -641* -459 -617 -521 -188 108

Resultado líquido -497 -114 -646 -531 -621 -104

Ativo 2.209 2.097 410 333 89 795

Passivo 2.726 2.506 2.042 1.325 544 1.279

Capital próprio -517 -409 -1.633 -992 -455 -484

Fonte: Demonstrações financeiras, Plataforma da Transparência dos Media, * - resultado operacional, ** - rendimentos totais. Elaboração ERC.

MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.

A MEO – Serviços de Comunicação e Multimédia, S.A. (Meo ou empresa), anteriormente denominada de 
PT Comunicações S.A. (PT Comunicações) foi constituída em 2000, na sequência do processo de restru-
turação do grupo Portugal Telecom (grupo PT) e por destaque relativamente à Portugal Telecom, S.A., 
nas condições definidas por Decreto Lei nº 219/00 de 9 de setembro.

Em 2002, a PT Comunicações celebrou com o Estado português o contrato de Compra e Venda da 
Rede Básica de Telecomunicações e da Rede de Telex, mediante o qual, o Estado alienou à empresa a 
propriedade dessas mesmas redes, para explorar as infraestruturas que constituem a rede básica de 
telecomunicações e de transporte de sinal de difusão, prestar o serviço universal de telecomunicações, 
o serviço de telex, o serviço comutado de transmissão de dados e o serviço de difusão e de distribui-
ção de telecomunicações de difusão e ainda o serviço telegráfico. 

Assim, desde 1995 até junho de 2014, a PT Comunicações prestou o serviço universal de comunicações 
eletrónicas, em regime de exclusividade, tendo sido designada administrativamente pelo governo, isto 
é, escolhida sem recurso a concurso. 

Em 2012, e no seguimento de uma consulta pública acerca do assunto, a Autoridade Nacional de Co-
municações (ANACOM), dividiu o serviço universal em três funções: (i) ligação a uma rede de comunica-
ções pública num local fixo e prestação de um serviço telefónico acessível ao público através daquela 
ligação – concurso 1, (ii) oferta de postos públicos – concurso 2, e (iii) disponibilização de uma lista 
telefónica completa e de um serviço completo de informação de listas – concurso 3, e consequente-
mente lançou concursos públicos.

Em 2013 foram conhecidos os resultados do concurso 1, prestação de serviço universal de telefone fixo, 
prestação essa que foi atribuída à Zon Multimédia e à Optimus Telecomunicações, que se fundiram 
nesse mesmo ano dando origem à NOS (abaixo descrita).

A partir de 2014, a NOS SGPS substituiu a PT Comunicações na prestação do serviço universal de ligação 
à rede telefónica fixa e acesso ao serviço fixo de telefone, ficando a PT Comunicações com o direito de 
receber do Estado português, uma indemnização, em virtude da revogação do contrato que havia atri-
buído à PT Comunicações esse mesmo direito de exploração. Assim, a PT Comunicações deixou as suas 
funções tradicionais e históricas de prestação de serviço universal de rede fixa.

A PT Comunicações, tendo incorporado por fusão, em dezembro de 2014, a empresa de telefonia móvel 
TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A. (TMN), assumiu todas as suas operações e alterou a 
denominação para MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A..



ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA DO SETOR DE MEDIA EM PORTUGAL 2019

75 ERC RELATÓRIO DE REGULAÇÃO 2019

A MEO detém também o direito de utilização de frequências, de âmbito nacional, para a prestação do 
serviço de radiodifusão televisiva do serviço de televisão digital terrestre (TDT), destinado à transmis-
são de programas televisivos de acesso não condicionado, a que está associado o Multiplexer A, contra 
cumprimento de um conjunto de obrigações. Este direito foi atribuído em 2008, pela Anacom.

A MEO participa em 25 % no capital da Sport TV, um canal de desporto, em que os restantes acionistas, 
também com 25 % cada um são a NOS, a Olivedesportos e a Vodafone.

Atualmente, a MEO é um operador de telecomunicações integrado e convergente com uma ampla ofer-
ta de serviços de telemóvel, TV, internet, telefone fixo, entre outros serviços digitais, dirigido a todos os 
segmentos de cliente desde os individuais às grandes empresas e Estado.

Em janeiro de 2015, a totalidade do capital da MEO foi adquirida pelo grupo de telecomunicações Altice, 
uma empresa luxemburguesa que detém, entre outros, o maior operador francês de cabo – Numerica-
ble – e um conjunto diversificado de empresas dentro e fora do setor das telecomunicações, em países 
como Bélgica, Estados Unidos da América, Israel, Luxemburgo e Suíça. A Altice é controlada por Patrick 
Drahi.

Em maio de 2017, foi anunciada a mudança de marca da PT / MEO para Altice e em 11 de agosto de 2017, 
a MEO comunicou às autoridades competentes a sua intenção de adquirir o controlo exclusivo sobre o 
grupo Media Capital.

A MEO engloba no seu universo corporativo, empresas reguladas pela ERC na qualidade de operador de 
distribuição de televisão. 

À data de fecho do presente relatório, a MEO não disponibilizou informações financeiras relativas a 
2019 (Figura 72). 

FIG. 72: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração ND 2.034.694 2.178.587 2.228.475 2.285.449 2.416.975

EBITDA ND 728.511 836.901 942.765 873.696 -1.215.493

Resultado líquido ND -123.218 -156.522 -13.272 -212.630 -2.271.394

Ativo ND 6.870.588 7.168.018 7.334.785 7.947.408 9.709.868

Passivo ND 6.592.197 7.016.482 7.218.988 7.780.777 9.508.010

Capital próprio ND 278.391 151.536 115.797 166.632 201.857

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

MTV NETWORKS, UNIPESSOAL, LDA.

A MTV Networks, Unipessoal, Lda. (MTV, MTV Portugal ou empresa), foi constituída em 1 de outubro de 
2004, e dedica-se a atividades de rádio e televisão.

A empresa é detida pelo grupo empresarial Viacom, sediado nos EUA, através da entidade MTV Ow-
nership (Portugal), Lda., pelo que as suas operações são influenciadas por decisões do grupo e das 
empresas em que se insere, e com as quais mantém transações significativas. 

O grupo Viacom é detido maioritariamente por Sumner Redstone; a Mario J. Gabelli GAMCO Investors 
tem 10 % da Viacom e, indiretamente, 9,8 % da MTV em Portugal.
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O canal MTV está estabelecido em Portugal desde 2005. A estratégia da empresa e o seu grande obje-
tivo tem sido o de consolidar a marca MTV no panorama televisivo nacional, bem como junto do seu 
público-alvo – 15/24 anos. Durante o ano de 2017 o canal afirmou a sua expansão ao público-alvo dos 
25/34 anos.

A MTV detém também o canal infantil Nickelodeon, lançado a 1 de junho de 2005. Este canal tem como 
público-alvo a faixa etária 4/14 anos. Sendo um canal com grande projeção internacional e com marcas 
muito relevantes, como Spongebob, Dora e Patrulha Pata, tem assumido um papel cada vez mais im-
portante dentro da empresa. 

Uma vez que toda a programação da MTV Portugal é emitida através do sinal da MTV Networks Europe 
no Reino Unido, a empresa mantém um contrato inter-companhia com a MTV Networks Europe. Este 
contrato prevê que, sobre os custos de programação e produção, seja aplicada uma comissão de 8 %, e 
de 5 % sobre os custos estruturais da empresa, ou seja, o valor das receitas de exploração é totalmente 
determinado pelas rubricas de custos.

Consistentemente com esta lógica, em 2019, os resultados antes de impostos, resultados financeiros, 
depreciações e amortizações (EBITDA) atingiram 172 mil euros, e a margem EBITDA situou-se nos 6,5 %. 
Os resultados líquidos atingiram 71 mil euros (Figura 73).

A MTV em Portugal não tinha dívida financeira e a proporção de capitais próprios em relação ao ativo 
situou-se confortavelmente nos 76 %.

Neste enquadramento, a empresa não pagou dividendos relativos ao exercício de 2019, em linha com o 
que aconteceu nos anos anteriores.

O ano fiscal da MTV é de 01 de outubro a 30 de setembro.

FIG. 73: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015

Receitas de exploração 2.646 2.106 2.220 2.263 2.141

EBITDA 172 180 167 146 121

Resultado líquido 71 72 64 78 62

Ativo 2.044 1.915 1.985 2.054 1.921

Passivo 496 438 579 713 658

Capital próprio 1.548 1.477 1.405 1.342 1.263

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

MULTIPUBLICAÇÕES, LDA.

A Multipublicações – Edição, Publicação de Informação e Prestação de Serviços de Comunicação, Lda. 
(grupo ou Multipublicações), é um grupo editorial fundado em 1996, que detém diversos títulos de 
referência nos setores a que se dedicam.

A Marketeer foi o primeiro título do grupo Multipublicações, uma revista de estratégia e marketing, diri-
gida a profissionais e interessados na matéria. No portefólio da Multipublicações encontra-se também 
a Executive Digest, que aborda as principais tendências internacionais de gestão, a Human Resources 
Portugal, que reflete sobre as novas tendências na área de recursos humanos, e a Viagens & Resorts 
que veio concretizar a entrada do grupo Multipublicações no setor do turismo e lifestyle.
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Em 2015, o grupo expandiu-se para um projeto exclusivamente online, o portal Automonitor, com enfo-
que sobre o mundo automóvel. Nos últimos anos, voltou a crescer com a revista Risco (2016), dedicada 
a combater a iliteracia financeira, com a revista Kids (2017), focada em assuntos relacionados com a in-
fância, que geram ansiedade a pais e futuros pais e com a revista Forever Young, dirigida a um público 
na faixa etária dos 50+ anos (2018).

De acordo com as últimas informações constantes da Plataforma da Transparência dos Media, a em-
presa é propriedade de Ricardo Florêncio com 48,6 % e Manuel Lopes da Costa com 38,5 %, direta e 
indiretamente.

À data de fecho do presente relatório, a Multipublicações não disponibilizou qualquer informação 
financeira à ERC relativa ao ano de 2019 pelo que é impossível aprofundar a análise (Figura 74). 

FIG. 74: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração ND 1.821 1.647 1.501 1.396 1.285

EBITDA ND 138 116 113 98 38

Resultado líquido ND 91 69 62 51 5

Ativo ND 1.169 899 802 641 575

Passivo ND 740 561 532 403 388

Capital próprio ND 429 338 270 238 187

Fonte: Demonstrações financeiras, elaboração ERC.

MUNDO PORTUGUÊS - SOCIEDADE JORNALÍSTICA, UNIPESSOAL, LDA.

A Mundo Português – Sociedade Jornalística Unipessoal, Lda. (Mundo Português ou empresa), é pro-
prietária do jornal com o mesmo nome e do jornal O Emigrante - Mundo Português. Integra este estudo 
por deter um ativo superior a 1 milhão de euros.

A Mundo Português é detida maioritariamente por Maria da Conceição Morais com 62,5 %, Manuel Ma-
ria Morais, Maria da Conceição Morais e Maria Madalena Morais cada um com 12,5 %.

O Jornal O Emigrante - Mundo Português é um jornal dirigido aos portugueses residentes no estran-
geiro, que se publica semanalmente e foi fundado em 1970 pelo padre Vítor Melícias e pelo industrial 
gráfico Valentim Morais. Atualmente é lido em Portugal e em mais de 175 países, nos 5 continentes.

Em 2019, as receitas de exploração caíram 67 % para 204 mil euros, o que apesar da diminuição dos 
custos operacionais em geral, como custos com pessoal e fornecimento e serviços externos, não foi 
suficiente para evitar a quebra dos resultados antes de impostos, resultados financeiros, depreciações 
e amortizações (EBITDA) para terreno negativo de 26 mil euros. Os resultados líquidos também foram 
negativos em 63 mil euros (Figura 75).

A dívida financeira reduziu-se drasticamente de 260 para 39 mil euros.
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FIG. 75: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017

Receitas de exploração 204 620 751

EBITDA -26 62 178

Resultado líquido -63 5 97

Ativo 1.723 1.076 1.930

Passivo 1.116 407 1.265

Capital próprio 607 670 664

Fonte: Demonstrações financeiras, elaboração ERC.

MÚSICA NO CORAÇÃO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ENTRETENIMENTO, UNIPESSOAL LDA.

A empresa Música no Coração - Sociedade Portuguesa de Entretenimento, Unipessoal, Lda. (Música no 
Coração ou empresa), é uma empresa de realização de eventos e proprietária de várias rádios, desig-
nadamente, R.N.L. Rádio Nova Loures, Lda., Rádio Festival do Norte, S.A., Rádio Nova Era, Sociedade de 
Comunicação, S.A. (Rádio Nova Era), Radiodifusão - Publicidade e Espetáculos, Lda., Sociedade Franco-
-Portuguesa de Comunicação, S.A. (SFPC), e Rádio Clube de Gondomar - Serviço de Radiodifusão Local, 
Unipessoal, Lda. (MEO SW).

Luís Sá Montez é o proprietário da empresa Música no Coração, com 100 % do capital, e também detém 
diretamente a Marginaudio – Actividades Radiofónicas, Lda. (Rádio Marginal), a Rede A - Emissora Re-
gional do Sul, Lda., e 25 % da SIRS - Sociedade Independente de Radiodifusão (Rádio Nova), de acordo 
com os dados inseridos na Plataforma da Transparência dos Media.

Algumas destas rádios têm ativos superiores a 1 milhão de euros, designadamente a Rádio Nova Era, 
Sociedade de Comunicação, S.A., a Sociedade Franco-Portuguesa de Comunicação, S.A., e a Rede A - 
Emissora Regional do Sul, Lda., pelo que qualificam para inclusão neste estudo. 

A Rádio Nova Era é uma emissora de rádio portuguesa sediada em Vila Nova de Gaia e fundada a 9 de 
outubro de 1989, que transmite nas frequências 100.1 MHZ e 101.3 MHZ. A. A Sociedade Franco Portugue-
sa de Comunicação, S.A., emite a Rádio SBSR nas frequências 90.4 MHZ para a Grande Lisboa e 91.0 MHZ 
para o Grande Porto e a Rede A - Emissora Regional do Sul, Lda. emite a Rádio MEO Music na frequên-
cia 100.8 MHZ para a Grande Lisboa.

A Rádio Nova Era remeteu à ERC as demonstrações financeiras de 2019, em base individual, onde era 
visível um crescimento de 16 % das receitas operacionais para 1 milhão 538 mil euros. Apesar da traje-
tória positiva das receitas, maiores custos com mercadorias vendidas e matérias consumidas, forne-
cimentos e serviços externos e custos com pessoal levaram a uma deterioração de cerca de 82 % dos 
resultados antes de impostos, resultados financeiros, depreciações e amortizações (EBITDA) para 54 
mil euros, bem como da respetiva margem. Acrescidos de amortizações, custos financeiros e impostos 
causaram um prejuízo de 2 mil euros.

A redução da dívida líquida de caixa em 2019 permitiu a manutenção do rácio dívida líquida/EBITDA 
em valores conservadores de 0,08x. No entanto a empresa permaneceu alavancada com um rácio de 
capital próprio/ativo de 16,8 %. A Rádio Nova Era praticamente não tem dívida financeira a vencer-se 
em 2020.

A informação financeira remetida à ERC é escassa pelo que é impossível realizar uma análise mais de-
talhada da performance financeira das restantes empresas. Apresenta-se seguidamente a informação 
disponível na Plataforma da Transparência dos Media (Figuras 76, 77, 78).
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FIG. 76: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS – RADIO NOVA ERA

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015

Rendimentos totais 1.865 1.472 1.129 906 1.021

Resultado operacional 430* 344 -13 69 62

Resultado líquido 384 332 -21 6 7

Ativo 2.005 1.403 1.345 1.425 1.075

Passivo 1.200 999 1.231 1.290 946

Capital próprio 805 405 114 135 129

Fonte: Plataforma da Transparência dos Media, elaboração ERC.*-EBITDA

FIG. 77: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS – SOCIEDADE FRANCO PORTUGUESA DE COMUNICAÇÃO

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015

Rendimentos totais 212 215 211 17 50

Resultado operacional -117 * -111 -123 -185 -71

Resultado líquido -130 -112 -125 -187 -88

Ativo 1.454 1.460 1.074 1.086 1.015

Passivo 1.529 1.405 1.107 994 735

Capital próprio -76 55 -33 92 279

Fonte: Plataforma da Transparência dos Media, elaboração ERC.*-EBITDA

FIG. 78: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS – REDE A – EMISSORA REGIONAL DO SUL

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015

Rendimentos totais 32 176 1 279 348

Resultado operacional -283* -90 56 -9 26

Resultado líquido -305 -117 52 -18 4

Ativo 3.819 3.670 3.469 3.470 3.445

Passivo 3.990 3.528 3.211 3.264 3.221

Capital próprio -171 142 259 207 224

Fonte: Plataforma da Transparência dos Media, elaboração ERC.*-EBITDA 

Da informação registada na Plataforma da Transparência dos Media pode observar-se que, das várias 
rádios incluídas na empresa Música no Coração, a trajetória das receitas operacionais em 2019 foi mis-
ta, sendo de crescimento em alguns casos e de contração noutros. Em termos de resultados líquidos 
tem-se um panorama semelhante. Em geral, os rácios de autonomia financeira (capital próprio / ativo) 
situaram-se abaixo de 10 % e em muitos casos foram negativos (exceção para a Rádio Nova Era).

NEW ADVENTURES, LDA.

A New Adventures, Lda. (New Adventures ou empresa), é uma empresa de media digital, que se foca 
na divulgação de últimas notícias, vídeos virais e imagens. É proprietária do site Notícias ao Minuto, de 
informação geral, que se encontra no Top 20 da Similarweb de audiências na internet e detém ativos 
superiores a 1 milhão de euros, razões pelas quais integra o presente estudo.

A New Adventures, para além do site Notícias ao Minuto, detém uma plataforma de vídeos denominada 
Buzz Videos, um site de notícias sobre celebridades internacionais, o Star Insider, e a Wold Press Titles, 
um site que mostra as capas de revistas e jornais internacionais.

A New Adventures é propriedade de Marco Rodrigues (75 %) e Marco Santos (25 %). 
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À data de fecho do presente relatório, a New Adventures não disponibilizou à ERC informações finan-
ceiras detalhadas que permitam aprofundar a análise. 

FIG. 79: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Rendimentos totais 3.176 4.342 3.188 1.389 794 480

Resultado operacional 318 134 200 124 24 38

Resultado líquido 210 58 82 40 16 32

Ativo 2.444 2.211 2.754 1.928 1.908 402

Passivo 2.010 1.986 2.588 1.844 1.863 373

Capital próprio 434 224 166 84 45 29

Fonte: Plataforma da Transparência dos Media, elaboração ERC..

NOS, SGPS, S.A.

A NOS, SGPS, S.A. (NOS ou empresa), anteriormente designada de Zon Optimus, SGPS, S.A., e até 27 de 
agosto de 2013 designada de Zon Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A. 
(Zon), foi constituída pela Portugal Telecom, SGPS, S.A., em 15 de julho de 1999 com o objetivo de, atra-
vés dela, desenvolver a sua estratégia para o negócio de multimédia.

Durante o exercício de 2007, a Portugal Telecom realizou o spin-off da Zon, com a atribuição da sua 
participação nesta sociedade aos seus acionistas, a qual passou a ser totalmente independente da 
Portugal Telecom. Em 2013, a Zon e a Optimus, SGPS, S.A., concretizaram uma operação de fusão por 
incorporação da Optimus SGPS na Zon, tendo a empresa adotado nessa data a designação de Zon Opti-
mus, SGPS, S.A.. Em junho de 2014, na sequência do lançamento da nova marca NOS, foi aprovada em 
Assembleia Geral a alteração da designação da empresa para NOS, SGPS, S.A..

Os negócios explorados pela NOS e pelas empresas participadas que integram o universo empresarial 
incluem serviços de televisão por cabo e satélite, serviços de voz e acesso à internet, edição e venda 
de videogramas, publicidade em canais de TV por subscrição, exploração de salas de cinema, distribui-
ção de filmes, produção de canais para televisão por subscrição, gestão de datacenters, licenciamento 
e prestação de serviços de engenharia e consultoria na área dos sistemas de informação.

O serviço de televisão por cabo e satélite em Portugal é predominantemente fornecido pela NOS 
Comunicações, S.A., e pelas suas participadas, a NOS Açores e a NOS Madeira. A atividade destas 
empresas compreende: a) a distribuição do sinal de televisão por cabo e satélite, b) a exploração de 
uma rede de comunicações móveis de última geração GSM/UMTS/LTE, c) a exploração de serviços de 
comunicações eletrónicas, no que se inclui serviços de comunicação de dados e multimédia em geral, 
d) serviços de voz por IP (VOIP – voz por internet), e) operador móvel virtual (MVNO), e f) a prestação 
de serviços de assessoria, consultoria e afins, direta ou indiretamente relacionados com as atividades e 
serviços acima referidos. A atividade da NOS S.A., da NOS Açores e da NOS Madeira é regulada pela Lei 
n.º 5/2004 (Lei das Comunicações Eletrónicas).

A NOSpub e a NOS Lusomundo TV exercem a atividade de televisão e de produção de conteúdos, desde 
canais de cinema a séries, os quais são distribuídos pela NOS S.A. e suas participadas, entre outros 
operadores. A NOSpub efetua ainda a gestão do espaço publicitário de canais de televisão por subscri-
ção e das salas de cinema da NOS Cinemas.

A NOS Audiovisuais e a NOS Cinemas, bem como as empresas participadas, desenvolvem a sua ativi-
dade na área dos audiovisuais, que integra a edição e venda de videogramas, a distribuição de filmes, 
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a exploração de salas de cinema e a aquisição/negociação de direitos para televisão por subscrição e 
VOD (video on demand). 

A NOS Sistemas dedica-se à gestão de datacenters e à prestação de serviços de consultadoria na área 
dos sistemas de informação.

A NOS Inovação tem como principais atividades a realização e a dinamização de atividades científicas 
de investigação e desenvolvimento (detém toda a propriedade intelectual desenvolvida dentro do gru-
po NOS, pretendendo garantir o retorno do investimento inicial através da comercialização de patentes 
e concessões de exploração comercial resultante do processo de criação de produtos e serviços), a de-
monstração, divulgação, transferência de tecnologia e formação, nos domínios dos serviços e sistemas 
de informação e de soluções fixas e móveis de última geração, de televisão, internet, voz e dados.

As ações representativas do capital da NOS encontram-se cotadas na bolsa de valores Euronext Lisboa 
e integram o principal índice PSI 20. A NOS é controlada por Isabel dos Santos e pela Sonaecom, parte 
do grupo Sonae, da família Azevedo, através da participação de cerca de 52 % da ZOPT SGPS, S.A.. Os 
restantes acionistas detêm menos de 5 % da empresa, e entre eles encontram-se a MFS Investment, o 
Banco BPI e o Norges Bank. 

Em 2017, a NOS reduziu para 25 % a sua participação na Sport TV Portugal, sendo a restante percenta-
gem detida em partes iguais pela MEO, Olivedesportos e Vodafone. A Sport TV exerce a atividade de 
televisão, incluindo a concessão, produção, realização e comercialização de programas desportivos, 
aquisição e revenda de direitos de transmissão e exploração de publicidade (descrição em baixo). 

Durante o segundo semestre de 2019 a NOS lançou o canal de filmes exclusivo NOS Studios, com um 
alinhamento dos mais recentes êxitos de bilheteira dos grandes estúdios e filmes premiados, em 
parceria com a Disney, Fox, MGM, Universal e Warner, entre outros. Este canal é disponibilizado em 
formatos lineares e não lineares e é incluído gratuitamente em todos os tarifários UMA. A empresa foi 
também a primeira em Portugal a lançar o picture-in-picture (PIP) na plataforma NOS TV, permitindo 
aos clientes visualizarem conteúdos de TV utilizando em simultâneo outras aplicações.

A NOS engloba no seu universo corporativo empresas reguladas pela ERC na qualidade de operador de 
distribuição de televisão por subscrição (STVS) e operador televisivo.

2019 foi um ano positivo para a NOS. As receitas de exploração cresceram 1,5 %, para 1599 milhões 230 
mil euros, ligeiramente acima do ritmo de 2018. As receitas de telecomunicações cresceram 1,1 % e as 
receitas de exibição cinematográfica cresceram 6,5 %. 

Os clientes de STVS atingiram um total de 1,639 milhões, tendo crescido 15,4 milhares em 2019, o dobro 
das adições líquidas verificadas em 2018, resultado de duas tendências distintas. Por um lado, os clien-
tes de TV por Subscrição Fixa continuaram a crescer a um ritmo robusto, com 31 mil adições líquidas 
que foram, por outro lado, parcialmente compensadas pela continuação da migração de clientes de 
DTH para ofertas suportadas em tecnologias fixas, resultando em perdas líquidas de 16 mil clientes de 
satélite. No entanto, o ritmo deste decréscimo foi mais reduzido do que em 2018, quando se verificou a 
perda líquida de 26 mil assinantes de DTH.

Os custos operacionais apresentaram quase estabilidade pelo que os resultados antes de impostos, 
resultados financeiros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiram 5,5 % para 623 milhões 149 mi-
lhares de euros, a par do aumento da respetiva margem (Figura 80).

Em 2019, a NOS fechou o ano com um resultado líquido de cerca de 143 milhões de euros. A totalidade 
do resultado líquido distribuível foi afeta a dividendos, que implicaram um pay-out de 100 %.
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A NOS é uma empresa sólida, com indicadores de endividamento conservadores. O rácio dívida líqui-
da/EBITDA situou-se em 2,4x e o fluxo de caixa operacional em percentagem do endividamento total 
atingiu os 44 %.

A geração de fluxos de caixa da empresa permitiu ainda cobrir a totalidade dos investimentos em ati-
vos tangíveis e intangíveis realizados durante o ano, que foram inferiores a 2018, gerando um fluxo de 
caixa livre positivo. Tanto o fluxo de caixa operacional como o EBITDA de 2019 excederam largamente a 
dívida que se vence no curto prazo.

Apesar disso, o endividamento total e líquido aumentou, influenciado pelo pagamento de dividendos 
relativos ao ano de 2018, acima do resultado líquido gerado nesse período, e pela aquisição de ações 
próprias.

FIG. 80: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração 1.599.230 1.576.161 1.561.783 1.514.969 1.444.305 1.383.934

EBITDA 623.149 590.774 564.973 534.327 516.765 486.695

Resultado líquido 143.243 140.902 124.221 89.996 82.720 74.711

Ativo 3.088.176 2.925.543 2.967.067 2.982.641 2.976.494 2.955.931

Passivo 2.075.854 1.841.661 1.880.699 1.929.543 1.912.972 1.895.801

Capital próprio 1.012.322 1.083.883 1.086.368 1.053.098 1.063.522 1.060.129

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

NOWO COMUNICATIONS, S.A.

A Nowo Comunications, S.A. (Nowo ou empresa), anteriormente conhecida por Cabovisão – Televi-
são por Cabo, S.A., iniciou as suas operações em 1993 e tem como atividade principal o fornecimento 
de serviços de comunicações eletrónicas, designadamente o serviço de televisão por subscrição, de 
internet, dados e serviço móvel através do serviço MVNO (Operador móvel virtual), com cobertura em 
diversas regiões de Portugal.

A Cabovisão foi o primeiro operador de cabo em Portugal com ofertas Triple Play, lançado em março de 
2014, tendo sido igualmente pioneiro a disponibilizar velocidades de banda larga de 2 Megas, 4 Megas, 
16 Megas e 30 Megas. Foi ainda responsável pelo lançamento de diversos canais de televisão como o 
MGM, AXN, Record e Fox.

A empresa detém, desde 8 de agosto de 2013, uma participação social de 100 % e respetivos direitos de 
voto no capital da Winreason, S.A., acionista da Oni – SGPS, S.A., que é a holding do Grupo Oni, no qual 
se encontra incluída a Onitelecom – Infocomunicações, S.A..

A marca Nowo nasceu em setembro de 2016, para romper com o status quo do mercado, dominado por 
ofertas em pacote, fornecendo liberdade de escolha aos consumidores, valores que estão presentes 
nos serviços de comunicações que oferece e que vão ao encontro das tendências de consumo dos 
jovens e das famílias. 

Da Cabovisão, a Nowo manteve a rede híbrida de fibra ótica e cabo coaxial com mais de 14 000Km e 
que chega a mais de 900 000 casas. O acordo MVNO – operador móvel virtual que utiliza a rede de 
outro operador – celebrado em janeiro de 2016, deu à Nowo cobertura móvel a nível nacional, com 
velocidades 4G, permitindo-lhe criar uma oferta móvel disponível em todo o país e no estrangeiro, 
através dos acordos de roaming estabelecidos com os operadores de outros países.



ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA DO SETOR DE MEDIA EM PORTUGAL 2019

83 ERC RELATÓRIO DE REGULAÇÃO 2019

Em 2019 continuou a apostar no digital e lançou a App Nowo TV para Android TV e Amazon Fire TV, que 
permite o acesso a diversas funcionalidades sem uma box e está disponível em smartphones e tablets 
compatível com chromecast e airplay. A nível de internet foi lançado o novo homegateway dual band 
(2.4/5.0 Ghz) que garante uma melhor cobertura de wifi e acesso à internet de alta velocidade.

A empresa era anteriormente detida a 100 % pela Altice, proprietária, entre outros, da MEO em Portu-
gal. Em setembro de 2015, a Cabovisão foi vendida à Cabonitel, entidade detida maioritariamente pela 
Cabolink, inserida no grupo Apax, um fundo de private equity que ficou com mais de 80 % do capital. 
Em 2018, a norte-americana KKR adquiriu o controlo exclusivo indireto da Cabolink e acabou por alie-
nar a participação na Nowo em 2019. Os adquirentes foram a empresa de telecomunicações espanhola 
Masmovil e a Gaea Inversion que tomaram a totalidade do capital. Desta forma, indiretamente, o family 
office da família Ybarra Careaga, Onchena S.L., tornou-se o maior acionista com cerca de 31 %, não exis-
tindo mais acionistas indiretos com participação superior a 5 %.

É regulada pela ERC na qualidade de operador de distribuição de televisão por subscrição (STVS).

O ano de 2019 foi de contração para a Nowo. As receitas de exploração desceram 8,6 % para 62 mi-
lhões 457 mil euros, a refletir a performance positiva dos serviços de internet e serviço móvel MVNO, 
compensada pela contração no segmento de TV cabo e telefone. O aumento de provisões explicou o 
registo negativo dos resultados antes de impostos, resultados financeiros, depreciações e amortizações 
(EBITDA) de 20 milhões 580 mil euros, quase o dobro de 2018. Os resultados líquidos também foram 
negativos em 39 milhões 267 mil euros, bem como a geração de fluxos de caixa operacionais.  

Face a 2018, a dívida total e líquida diminuíram. Apesar de a empresa continuar bastante alavancada, o 
rácio capital próprio / ativo melhorou, atingindo os 10 % em 2019. De salientar que os capitais próprios 
voltaram a terreno positivo, em virtude da conversão em capital de créditos concedidos à Nowo pelos 
anteriores acionistas.

No final de 2019, a empresa tinha linhas de crédito disponíveis no montante de 24 milhões 410 mil 
euros, bem acima da dívida que se vence em 2020.

FIG. 81: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração 62.457 68.299 72.391 70.953 85.336 97.721

EBITDA -20.580 -10.294 3.201 4.277 11.678 8.346

Resultado líquido -39.267 -32.644 -20.976 -19.792 -17.064 -28.284

Ativo 177.029 257.833 228.068 223.356 108.114 196.282

Passivo 158.049 270.806 256.397 230.709 95.675 166.779

Capital próprio 18.980 -12.973 -28.329 -7.353 12.439 29.503

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

NUGON, PUBLICAÇÕES E REPRESENTAÇÕES PUBLICITÁRIAS, LDA.

A Nugon Publicações e Representações Publicitárias, Lda. (Nugon ou empresa), foi constituída em 1992 
e tem como atividade principal as publicações jornalísticas, publicidade e anúncios. Como atividade 
secundária arrenda imóveis. É proprietária de um caderno técnico num jornal denominado A Bolsa Mia.

abolsamia dá nome à Revista bimestral, ao Anuário das Máquinas e ao site dedicado à mecanização 
agrícola, com o objetivo de tornar abolsamia numa ferramenta de trabalho cada vez mais completa 
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para agricultores, empresários agrícolas, distribuidores de máquinas e equipamentos, técnicos e espe-
cialistas em produção agrícola e florestal.

A empresa é detida por Ana Maria Gusmão e Nuno Gusmão, cada um com 35 %, e por Ana Catarina 
Gusmão e Ana Marques, cada uma com 15 %.

A Nugon integra este estudo por ter ativos superiores a 1 milhão de euros.

O ano de 2019 foi positivo para a empresa. Apesar de um crescimento modesto de receitas de explora-
ção de 0,1 % para 395 mil euros, menores custos com fornecimentos e serviços externos e menores im-
paridades de dívidas a receber causaram um crescimento nos resultados antes de impostos, resultados 
financeiros, depreciações e amortizações (EBITDA) de 42,3 %, para 167 mil euros e melhoria da margem 
respetiva (Figura 82). Os resultados líquidos mais que duplicaram para 95 mil euros.

A empresa permaneceu, financeiramente, muito sólida com uma posição líquida de caixa e os capitais 
próprios a representarem 94 % dos ativos no final de 2019.

FIG. 82: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016

Receitas de exploração 395 394 356 380

EBITDA 167 117 114 72

Resultado líquido 95 43 32 3

Ativo 1.471 1.718 1.678 1.629

Passivo 84 62 65 48

Capital próprio 1.387 1.656 1.613 1.581

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC. 

O INFORMADOR FISCAL (OIF) - EDIÇÕES TÉCNICAS, LDA.

O Informador Fiscal (OIF) – Edições Técnicas, Lda. (OIF ou empresa), é a empresa proprietária do jornal 
O Informador Fiscal, fundado em 1935, um órgão de comunicação social focado na área fiscal. Disponí-
vel em dois formatos (papel e online), contém artigos de informação fiscal, contabilística, empresarial 
e também relativa ao trabalho, segurança social e incentivos. A publicação desdobra-se em duas séries 
de periodicidade quinzenal e mensal, ao que acresce a publicação trimestral Revista Portuguesa de 
Contabilidade. O Portal Lexit, um portal de códigos anotados e comentados, e o IRX, um portal de simu-
lação de IRS para profissionais, também são parte deste grupo.

O OIF é propriedade de Giselda Ferreira, José Ferreira (cada um com 45 %) e Nuno Ferreira (10 %).

O ano de 2019 foi positivo com crescimento de receitas de quase 18 %, que atingiram os 435 mil euros. 
A estrutura de custos operacionais tornou-se mais eficiente com a diminuição dos custos com pessoal 
e fornecimentos e serviços externos. No entanto, a ausência de outros rendimentos que não vendas, 
como aconteceu em 2018, levaram a uma quebra de 64 % nos resultados antes de impostos, resultados 
financeiros, depreciações e amortizações (EBITDA) para 47 mil euros, bem como da margem respetiva. 
Os resultados líquidos passaram de quase 99 mil euros em 2018 para 4 mil euros em 2019 (Figura 83).

A empresa contraiu dívida financeira em 2019, mas a posição excedentária de caixa, no fim do ano, 
manteve-se superior ao endividamento. Os capitais próprios representaram 80 % dos ativos, um valor 
bastante conservador.
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FIG. 83 SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015

Receitas de exploração 435 370 393 417 598

EBITDA 47 131 11 256 153

Resultado líquido 4 99 -46 195 64

Ativo 1.407 1.381 2.218 1.984 1.733

Passivo 273 250 1.186 898 820

Capital próprio 1.134 1.130 1.032 1.086 913

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

OBSERVADOR ONTIME, S.A.

A Observador Ontime, S.A. (Observador ou empresa), nasceu em 2014, e detém o website de informação 
geral Observador, com edições impressas apenas de aniversário e lifestyle. Recentemente lançou uma 
rádio com o mesmo nome, difundida em Lisboa e Porto. 

Durante o ano de 2019, o Observador alienou a participação que detinha na sociedade Creative Ninjas, 
e fez investimentos nas sociedades Cinco, Um, Zero e Rádio Baía. A Creative Ninjas é proprietária da 
revista MAAG, a Cinco Um Zero alberga as publicações escritas do Observador e a Rádio Baía, a rádio 
Observador.

A empresa é detida direta e indiretamente por Luís Pais do Amaral (51 %), António Carrapatoso (8,4 %), An-
tónio Champalimaud (6,25 %), Alexandre Relvas (5 %) entre muitos outros, com participações inferiores.

2019 foi mais um ano de crescimento de receitas de exploração, que atingiram 3 milhões 919 mil euros, 
mais 17 % que em 2018 (Figura 84). No entanto, o aumento dos custos operacionais, perdas imputáveis 
a subsidiárias e imparidades agravaram os prejuízos antes de impostos, resultados financeiros, depre-
ciações e amortizações (EBITDA) para 1 milhão 131 mil euros. Os resultados líquidos também permane-
ceram em terreno negativo de 1 milhão 336 mil euros.

A empresa apenas tinha dívida financeira de curto prazo, e o rácio de capitais próprios em relação ao 
ativo situou-se em cerca de 48 %. Em 2019, beneficiou de mais um aumento de capital dos seus acio-
nistas e o endividamento financeiro reduziu-se.

FIG. 84: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016

Receitas de exploração 3.919 3.339 2.587 2.002

EBITDA -1.131 -599 -794 -856

Resultado líquido -1.336 -781 -954 -992

Ativo 3.532 2.755 1.970 2.003

Passivo 1.838 1.096 1.076 886

Capital próprio 1.694 1.659 894 1.117

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

PIÇARRA DISTRIBUIÇÃO JORNAIS, LDA.

A Piçarra Distribuição de Jornais, Lda. (Piçarra ou empresa), é proprietária do Diário do Sul, o jornal 
que sucedeu ao Jornal de Évora, criado em 1957. O Diário do Sul é um jornal com periodicidade diária e 
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distribuí 4 000 exemplares por dia, em muitas freguesias da região alentejana. Em julho de 2020 lançou 
a sua edição digital.

É detida por Manuel Piçarra, Paulo Piçarra, Maria da Conceição Piçarra e José Piçarra, cada um com 
22,97 %, Manuel Madeira detém o restante capital.

A Piçarra integra este estudo por ser uma empresa com ativos superiores a 1 milhão de euros.

Em 2019, as receitas de exploração desceram 7,2 % para cerca de 580 mil euros, no entanto, a descida 
de custos com fornecimentos e serviços externos e um aumento da rúbrica «outros rendimentos» ex-
plicou a subida dos resultados antes de impostos, resultados financeiros, depreciações e amortizações 
(EBITDA) em 6,5 %, para 125 mil euros, bem como da margem respetiva. Os resultados líquidos situa-
ram-se em 88 mil euros (Figura 85).

O EBITDA mais que cobriu a dívida de curto prazo que se vence durante 2020 e o rácio dívida líquida/
EBITDA situou-se em 0,4x, um nível bastante conservador. A proporção de capitais próprios cobriu o 
ativo em 50 %, uma melhoria face a 2018.

FIG. 85: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015

Receitas de exploração 580 625 694 601 673

EBITDA 125 118 69 70 78

Resultado líquido 88 75 29 20 12

Ativo 1.412 1.355 1.287 1.197 1.215

Passivo 695 727 734 672 710

Capital próprio 716 628 553 525 505

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

PLOT CONTENT AGENCY, S.A.

A Plot Content Agency, S.A. (Plot ou empresa), anteriormente designada de Entusiasmo media, surgiu 
em 2006, resultado da fusão das empresas Saúde Press, que editava as revistas Saber Viver, Prevenir, 
Jardins e L+Arte, da Money media, que editava a revista Carteira e trabalhava com clientes empresariais, 
e da Oficina Criativa, que trabalhava exclusivamente na área de custom publishing.

Mais tarde, a agência decidiu separar a área da publicação de revistas da área do custom, criando a 
White Rabbit, agência criativa responsável por grandes projetos para empresas.

Em 2011, foi implementado um re-branding e reposicionamento da Plot, com a criação da Plot Content 
Agency que evoluiu para agência de marketing 100 % dedicada ao content marketing e branded con-
tent. Em 2015, a Plot adquiriu 50 % da espanhola Loft Works, que representou um passo na internacio-
nalização nesta área, e complementou a presença em Moçambique através da revista Exame.

A área de publicações está centrada na empresa How – House of Words, que é líder de mercado com 
as revistas Saber Viver, Prevenir e Jardins e, em 2018, foi criada uma nova empresa de desenvolvimento 
tecnológico, denominada de Share – Business Solutions, dirigida a clientes externos e internos, que se 
assumiu em 2019 como o braço tecnológico do grupo. 
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A Plot é detida por Luís Penha e Costa com 49 %, António Domingues com 15 %, Rui Correia Borges com 
26 %, Alberto Moreira de Andrade com 5 %, João Moreira de Andrade e João Correia Borges ambos com 
2 %, e Maria Lencastre com 1 %. 

O ano de 2019 foi desafiante para a Plot. As receitas de exploração da empresa desceram cerca de 6 %, 
para 3 milhões 077 mil euros, o que aliado ao aumento de custos com o pessoal levou os resultados 
antes de impostos, resultados financeiros, depreciações e amortizações (EBITDA) até 138 mil euros, 
menos 16 % que em 2018. A margem EBITDA também se deteriorou. Maiores níveis de amortizações 
reforçaram a quebra de 82 % dos resultados líquidos para 4 mil euros (Figura 86).

As operações geraram fluxos de caixa positivos, em excesso da dívida de curto prazo que se vence em 
2020, e dos investimentos realizados no ano. A Plot apresentou uma posição de dívida líquida de caixa 
negativa no final do ano de 2019, ou seja, a posição de caixa excedia a dívida financeira. A proporção de 
capitais próprios para o ativo total foi baixa, em 35,6 %.

FIG. 86: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração 3.077 3.260 3.079 4.738 4.438 4.691

EBITDA 138 164 131 126 96 283

Resultado líquido 4 24 51 46 29 159

Ativo 1.845 2.078 2.307 2.608 2.357 3.445

Passivo 1.189 1.426 1.680 2.029 1.721 2.702

Capital próprio 656 652 628 579 636 744

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

POPQUESTION, UNIPESSOAL, LDA.

A Popquestion, Unipessoal, Lda. (Popquestion ou empresa), é uma empresa proprietária de vários ór-
gãos de comunicação social como as publicações periódicas Primeiro de Janeiro, um jornal fundado no 
Porto em 1/12/1868, Praça Pública e a rádio Azeméis FM.

A empresa integra este estudo por ter um ativo superior a 1 milhão de euros.

À data de fecho do presente relatório a Popquestion não disponibilizou informação financeira detalha-
da à ERC relativa ao ano de 2019, pelo que é impossível aprofundar a análise (Figura 87). 

FIG. 87: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016

Receitas de exploração 485 600 325 292

Resultado operacional 4 10 8 9

Resultado líquido -2 7 9 7

Ativo 3.149 2.118 2.640 912

Passivo 2.613 1.594 2.126 757

Capital próprio 536 524 514 155

Fonte: Demonstrações financeiras e Plataforma da Transparência dos Media. Elaboração ERC.
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PRESSPEOPLE, EDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES, LDA.

A Presspeople - Edição de Publicações, Lda. (Presspeople ou empresa), é proprietária de publicações 
periódicas como M Mariana e TOP! e é detida por Eduardo Correia com 100 % do capital.

A empresa integra este estudo por ter um ativo superior a 1 milhão de euros.

À data de fecho do presente relatório a Popquestion não disponibilizou informação financeira detalha-
da à ERC pelo que é impossível aprofundar a análise (Figura 88). 

FIG. 88: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018

Rendimentos totais 1.610 1.629

EBITDA 113 42

Resultado líquido 72 13

Ativo 1.845 1.746

Passivo 1.606 1.579

Capital próprio 239 167

Fonte: Plataforma da Transparência dos Media. Elaboração ERC.

PÚBLICO - COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.

A Público - Comunicação Social, S.A. (Público ou empresa), foi constituída em 1989 e tem como ativida-
de principal a edição de jornais.

Em 1991 integrou-se na World Media Network – associação de diversos jornais de referência mundial 
que incluía os jornais alemão Süddeutsche Zeitung, o espanhol El País, o francês Libération e o italiano 
La Stampa. Durante algum tempo, participaram no seu capital social empresas de comunicação estran-
geiras, nomeadamente as detentoras dos diários El País (Espanha) e La Republica (Itália). 

Em 1995, o Público criou a sua página digital, o Público Online (atualmente designado Público.pt) bem 
como uma nova empresa, Público.pt Serviços Digitais Multimédia, S.A.. Mais tarde, lançou suplementos 
especiais, livros, enciclopédias, CD, CD-ROM (a partir de 1999) e DVD (a partir de 2003). 

Em 2011, o Público criou um fundo denominado de “Público Mais”, financiado por empresas com perfil 
filantrópico que acreditam na importância do jornalismo de referência. Este fundo destinava-se a dar 
aos leitores melhores conteúdos jornalísticos, e era da exclusiva responsabilidade da direção editorial 
do Público. O fundo seria usado em Grande Reportagem, Cultura e Ciência/Ambiente e Multimédia. Este 
projeto tinha como base a cooperação entre o Público e as empresas BES, EDP, Galp, Mota-Engil, REN, 
Banco Santander Totta e Vodafone.

A empresa tem vindo a consolidar o seu processo de internacionalização no Brasil, reforçando a par-
ceria com a Globo, no sentido do fortalecimento dos lanços entre os dois países, e em 2018 iniciou o 
projeto + Perto financiado pela Google.

O Público retomou em 2019 o projeto PÚBLICO na Escola, que pretende voltar a desempenhar um papel 
fulcral na formação de novas gerações de leitores, em termos de literacia mediática. Reforçou também 
a sua presença em plataformas móveis com a introdução de novos serviços e soluções.
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O Público é detido a 100 % pela Sonaecom, uma empresa do grupo Sonae, cotada na Euronext Lisboa. 
Indiretamente, a Efanor Investimentos SGPS é o acionista controlador, propriedade da família Azevedo, 
herdeiros de Belmiro Mendes de Azevedo.

2019, tal como 2018, continuou a ser um ano difícil para o Público em termos de resultados, embora as 
receitas de exploração tenham continuado a trajetória de recuperação iniciada em 2017. 

As receitas de exploração cresceram 6,3 %, atingindo 16 milhões 650 mil euros, a beneficiar do cresci-
mento das vendas e receitas de prestação de serviços, designadamente subscrições pagas no digital 
(+37 % face a 2018), publicidade digital (+6 %) e lançamento de novas coleções (Figura 89). 

A estrutura de custos operacionais, contrariamente, agravou-se, resultado de maiores custos com mer-
cadorias vendidas e pessoal, mas ainda assim os resultados antes de impostos, resultados financeiros, 
depreciações e amortizações (EBITDA) melhoraram 32 %, embora mantendo-se em terreno negativo de 
2 milhões 275 milhares de euros. O prejuízo líquido atingiu 3 milhões 322 milhares de euros (Figura 90).

FIG. 89
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Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC

Apesar dos fluxos de caixa negativos durante o ano, o Público conseguiu apresentar uma posição de dívida 
líquida negativa, ou seja a posição de caixa excedeu a dívida financeira da empresa (que é muito baixa), 
mais uma vez resultado de prestações acessórias de 3 milhões 500 mil euros dos seus acionistas.

FIG. 90: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração 16.650 15.669 15.131 14.799 15.322 16.844

EBITDA -2.275 -3.353 -3.402 -3.554 -5.754 -2.782

Resultado líquido -3.322 -3.327 -3.503 -3.704 -5.948 -2.588

Ativo 8.694 8.397 8.050 9.019 8.352 9.102

Passivo 5.725 5.468 5.982 8.948 8.317 8.834

Capital próprio 2.969 2.930 2.068 71 35 268

  Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, S.A.

A Rádio e Televisão de Portugal, S.A. (RTP ou empresa), tem como objeto principal a prestação do servi-
ço público de rádio e de televisão, nos termos das Leis da Rádio e da Televisão e do respetivo contrato 
de concessão, podendo prosseguir quaisquer atividades, industriais ou comerciais, relacionadas com 
a atividade central, na medida em que não comprometam ou afetem a prossecução do serviço público 
referido. São essas atividades as seguintes:
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A. Exploração da atividade publicitária, com limites previstos no respetivo contrato de concessão;
B. Produção e disponibilização ao público de bens relacionados com a atividade de rádio ou de tele-

visão, nomeadamente programas e publicações;
C. Prestação de serviços de consultoria técnica e de formação profissional e cooperação com outras 

entidades, nacionais ou estrangeiras, especialmente com entidades congéneres dos países de 
expressão portuguesa;

D. Participação em investimentos na produção de obras cinematográficas e audiovisuais.

A RTP deu início à sua atividade de divulgação de informação em 1935 com a transmissão das primeiras 
emissões na Rádio Pública (EN). Em 1957, foram iniciadas as emissões de televisão e, em 1992, as trans-
missões a nível internacional. Cinco anos mais tarde (1997) foi criada uma plataforma digital.

Com 83 anos de rádio, 61 de televisão e 21 de online, em 2007, estes meios, historicamente dispersos 
em várias empresas, fundiram-se numa só, dando origem à RTP, no formato atual.

A RTP opera os canais RTP1, RTP2, RTP3, RTP Memória, RTP África, RTP Internacional, RTP Açores, e RTP 
Madeira, e as rádios Antena 1, Antena 2, Antena 3, RDP África, RDP Internacional, RDP Açores, RDP Ma-
deira Antena 1, RDP Madeira Antena 2, Antena 1 Lusitânia, Antena 1 Vida, Antena 1 Fado, Antena 2 Ópera 
e Antena 1 Memória. 

A RTP é detida a 100 % pelo Estado português, através da Direção-Geral do Tesouro e das Finanças.

Em 2019, as receitas de exploração decresceram 8,3 % face a 2018, para 218 milhões 899 mil euros, 
resultado da quebra de todas as fontes de receita, à exceção de receitas de publicidade e contribuição 
audiovisual. Os grandes eventos atípicos do ano de 2018 (Festival Eurovisão da Canção e Mundial 2018 
de Futebol), que não existiram em 2019, explicaram a quebra.

De salientar que, na RTP, a publicidade representava cerca de 9 % das receitas de exploração, enquanto 
a contribuição para o audiovisual (CAV) atingiu 81 % (Figura 91).
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Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

Neste enquadramento, os custos operacionais diminuíram e levaram ao crescimento dos resultados 
antes de impostos, resultados financeiros, depreciações e amortizações (EBITDA), de 4,8 %, para 12 
milhões 351 milhares de euros, bem como da margem respetiva (Figura 92). 

O resultado líquido mais que duplicou face a 2018, de 330 para cerca de 903 milhares de euros, a refle-
tir menores amortizações e menores custos financeiros.
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A capacidade de geração de fluxos de caixa operacionais foi positiva e suficiente para cobrir os investi-
mentos em ativos tangíveis e intangíveis realizados. 

O stock de dívida acumulada diminuiu e a dívida líquida situou-se em 7,6x o EBITDA, valor sintomático 
do elevado grau de alavancagem da RTP, mas mais uma vez em trajetória de melhoria. O EBITDA e o 
cash flow operacional perfizeram montantes suficientes para cobrir a dívida que vai vencer-se durante 
2020.

No final de 2019, a RTP tinha disponíveis linhas de crédito de curto prazo não utilizadas de 31 milhões 
de euros, no médio e longo prazo as linhas de crédito estavam totalmente utilizadas em cerca de 38 
milhões de euros. 

O capital próprio permaneceu negativo, em 13 milhões 914 milhares de euros, resultado dos prejuízos 
acumulados ao longo de anos.

FIG. 92: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração 218.899 238.803 214.180 213.195 210.309 212.759

EBITDA 12.351 11.788 12.419 10.380 12.840 10.515

Resultado líquido 903 330 130 1.641 3.985 38.226

Ativo 319.707 321.704 350.632 344.569 339.333 332.964

Passivo 333.621 334.197 363.864 368.407 365.033 362.566

Capital próprio -13.914 -12.493 -13.232 -23.838 -25.701 -29.602

  Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

RÁDIO RENASCENÇA, LDA.

A Rádio Renascença, Lda. (Rádio Renascença, RR, grupo ou empresa), é a empresa mãe do grupo 
Renascença, Comunicação e Multimédia (grupo), composto pelas sociedades Intervoz Publicidade, 
S.A., Rádio 90 FM Coimbra – Rádio Difusão, Lda., Rádio Metropolitana – Comunicação Social, Lda., RO – 
Edições e Publicidade, Sociedade Unipessoal, Lda., Rádio PAL – Sociedade Unipessoal, Lda., Genius e 
Meios – Entretenimento e Formação, Sociedade Unipessoal, Lda., Moviface – Meios Publicitários, Lda., 
e Rádio Regional de Aveiro, Empresa de Rádio Difusão, Lda. Nestas empresas, o grupo inclui as rádios 
Renascença, RFM, Mega Hits, Sim, a agência publicitária Intervoz e a produtora e realizadora de conteú-
dos Genius Y Meios.

A Rádio Renascença é uma empresa de propriedade e inspiração católica, que surgiu no início dos 
anos 30, com o lançamento, a 12 de abril de 1931, da revista Renascença - Ilustração Católica, de publi-
cação quinzenal. Em 1935 foi criada uma associação que, mais tarde, deu lugar à Liga dos Amigos da 
Rádio Renascença (hoje Clube Renascença), mediante proposta da revista Renascença Ilustração Católi-
ca. Após anos de artigos e angariação de fundos, as emissões experimentais em onda média, para a 
região de Lisboa, tiveram início no ano de 1937. Em Janeiro do ano seguinte, iniciaram-se as emissões 
em onda curta.

A inauguração oficial da Rádio Renascença foi efetuada a 10 de abril de 1938, nos estúdios da Rua 
Capelo. Em 1955, a Rádio Renascença participou na constituição da Rádio Televisão Portuguesa (RTP) e 
em 1964 foi feita a inauguração do seu primeiro emissor de Frequência Modulada (100 km de alcance), 
instalado em Monsanto, estando já prevista a expansão desta rede em todo o território.
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Em 1972, a Rádio Renascença começou a emitir noticiários, com uma equipa composta por nove ele-
mentos. Até então, os espaços informativos tinham por base as notícias veiculadas pela imprensa. Mais 
tarde, a RR tornou-se numa das três grandes estações de radiodifusão, a par da Emissora Nacional e da 
Rádio Clube Português e emitia programas como “Diário do Ar” (1959-1963) e “Quando o Telefone Toca”.

A história da Rádio Renascença encontra-se ligada ao 25 de Abril, pelo facto de ter sido a emissora que 
transmitiu, no programa “Limite”, a senha para o início da Revolução dos Cravos. 

Atualmente, a Rádio Renascença alberga um grupo económico, resultado do crescimento da atividade 
e da expansão para novos formatos, denominado grupo Renascença Multimédia, que mantém o foco 
na atividade radiofónica tradicional e digital, esta última onde o grupo tem vindo a apostar de forma 
crescente. Em 2019 foi decidido o encerramento da Rádio Sim. 

O capital da empresa é detido pelo Patriarcado de Lisboa e pela Conferência Episcopal Portuguesa.

2019 foi um ano positivo para a Rádio Renascença. As vendas e prestações de serviços cresceram 3,6 %, 
para 22 milhões 252 mil euros, a refletir o crescimento das receitas publicitárias nos canais do grupo. 
Neste enquadramento, a par de menores custos com fornecimentos e serviços externos, os resulta-
dos antes de impostos, resultados financeiros, depreciações e amortizações (EBITDA) registaram uma 
subida de 17 % face a 2018, atingindo os 3 milhões 319 milhares de euros, com aumento da margem 
respetiva. (Figura 93).

Os resultados líquidos atingiram 1 milhão 530 milhares de euros em 2019, um crescimento triplo dígito, 
a beneficiar também de menores amortizações, custos com juros e impostos. 

Neste enquadramento, a capacidade de geração de fluxos de caixa operacionais melhorou face a 2018, 
a refletir políticas de pagamentos a fornecedores mais favoráveis. Os fluxos de caixa gerados pelas 
operações excederam os investimentos realizados em 2018 e cobriram a dívida total no final de 2019, 
saldando o ano com uma posição de dívida líquida de caixa negativa, o que significa que a posição de 
caixa no final de 2019 era suficiente para pagar toda a dívida financeira da empresa. O rácio de autono-
mia financeira situou-se em 46,7 %, uma melhoria face a 2018.

FIG. 93: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração 22.252 21.487 22.405 20.617 19.412 18.547

EBITDA 3.319 2.832 1.848 2.230 2.596 1.597

Resultado líquido 1.530 159 426 873 162 -310

Ativo 17.206 17.678 18.033 18.958 21.857 22.575

Passivo 9.176 1.186 11.882 13.233 16.777 18.300

Capital próprio 8.030 6.492 6.151 5.725 5.080 4.275

 Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

RBA REVISTAS PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA.

A RBA Revistas Portugal, Lda. (RBA Portugal ou empresa), é parte integrante do grupo 100 % espanhol 
RBA Media Group, que opera nos segmentos de revistas, colecionáveis e livros, e em expansão para os 
media audiovisuais. Grupo de comunicação líder, com mais de 48 títulos e 15 milhões de leitores, está 
presente em Barcelona, Madrid, Argentina, Itália, México e Portugal. O grupo é controlado por Ricardo 
Rodrigo Amar.
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Em Portugal, a RBA comercializa diversas revistas do grupo, na sua versão portuguesa ou original, sen-
do responsável por títulos de relevância em termos de circulação, como a Elle, a National Geographic 
Portugal, a Cozinha Fácil, entre outros (Figura 94).

A RBA Portugal iniciou a sua atividade em 2006, com a aquisição dos direitos editoriais da revista Na-
tional Geographic e, em 2013, por incorporação da empresa RBA II Publicações, Lda, passou também a 
deter os direitos editoriais da revista Elle.

Para a RBA Portugal, no ano de 2019 continuou-se com a prossecução da estratégia definida de otimi-
zação das tiragens, adequando-as às vendas efetivas. As receitas de exploração cresceram 8,1 % para 
3 milhões 375 mil euros, impulsionadas principalmente pela venda de produtos a terceiras entidades, 
a compensar as quebras nas restantes linhas de receitas, como a prestação de serviços intra e inter 
grupo e as vendas intra grupo. 

FIG. 94
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Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

No entanto, o aumento das vendas foi desequilibrado por um agravamento da estrutura de custos 
operacionais, nomeadamente custo das mercadorias vendidas, fornecimentos e serviços externos e 
custos com pessoal, que levou à diminuição dos resultados antes de impostos, encargos financeiros, 
depreciações e amortizações (EBITDA) em 18 %, para 188 milhares de euros, com inerente decréscimo 
da margem. A empresa continuou a ser rentável, com um resultado líquido de 149 milhares de euros 
no final de 2019, mas não planeia distribuir dividendos em relação a este exercício, incorporando os 
resultados como reservas (Figura 95).  

Já relativamente ao resultado líquido de 2018, e apesar da recomendação da gestão, a Assembleia Geral 
aprovou a distribuição de dividendos de 1 milhão 200 mil euros, com recursos de reservas.

Continua a ser de destacar a solidez da RBA Portugal, que não recorreu a qualquer instrumento de dí-
vida financeira em 2019 e fechou o ano com uma posição de caixa de 179 milhares de euros. No entan-
to, a distribuição de dividendos descapitalizou a empresa, que passou de uma proporção de capitais 
próprios no ativo de 64 % em 2018 para 35 % em 2019.

As atividades operacionais geraram recursos suficientes para pagar os investimentos realizados em 
ativos tangíveis fixos no período. 
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FIG. 95: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração 3.375 3.124 2.863 2.788 2.995 3.076

EBITDA 188 228 387 173 300 401

Resultado líquido 149 191 312 145 235 291

Ativo 1.426 2.414 2.192 1.906 1.754 1.639

Passivo 923 860 829 855 848 968

Capital próprio 504 1.554 1.363 1.051 906 670

 Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

SOCIEDADE VICRA DESPORTIVA, S.A.

A Sociedade Vicra Desportiva S.A. (Vicra) é proprietária da revista de automóveis Autofoco e do jornal e 
TV Bola, o seu acionista dominante é Mário Arga e Lima com cerca de 91 % do capital. 

À data de fecho do presente relatório, a Vicra não disponibilizou à ERC, a informação financeira de-
talhada para efeitos de elaboração do estudo, relativa aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, pelo que é 
impossível realizar qualquer análise financeira da empresa.

FIG. 96: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017

Rendimentos totais ND 11.112 11.478

EBITDA ND 263 -1.287

Resultado líquido ND -140 -1.742

Ativo ND 12.210 11.920

Passivo ND 14.104 13.674

Capital próprio ND -1.894 -1.754

 Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

SOJORMÉDIA BEIRAS, S.A.

A SojorMédia Beiras, S.A. (Sojormédia ou empresa), tem como atividade principal a edição de jornais e 
é proprietária do jornal diário As Beiras, um jornal de informação, entre outras, sobre a região centro 
de Portugal. Para além das edições diárias, trabalha também na criação de dossiers informativos e 
cadernos temáticos, tratando de assuntos socialmente relevantes, (Figura 97).

A empresa é propriedade de Pedro Teixeira, Rosinda Jesus, Patrícia Teixeira, José Jesus, António Teixeira 
e Victória Teixeira, em partes iguais.

A Sojormédia integra este estudo por deter um ativo superior a 1 milhão de euros.

2019 foi um ano positivo para a Sojormedia e as receitas de exploração aumentaram 2,1 % para 829 
mil euros. Apesar da diminuição da venda de jornais, o aumento de receitas de prestação de serviços 
(publicidade) foi compensador. 

A publicidade manteve o ritmo de crescimento, e aumentou 5 % face ao ano anterior, por outro lado, 
o valor da venda de jornais continuou a decrescer. Nos anos mais recentes, o jornal em papel tem 
vindo a ser substituído pelo formato digital, o que significa um abrandamento do volume de negócios 
resultante da venda de jornais, uma vez que o formato digital traz uma receita inferior. Por outro lado, 
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esta alteração tem permitido a diminuição dos custos diretamente relacionados com a impressão e a 
distribuição. A empresa tem vindo a desenvolver esforços no sentido de manter ou até aumentar o nú-
mero de leitores do Diário As Beiras, numa tentativa de, assim, conseguir incrementar também o valor 
da venda de publicidade. 

Em 2019 realizaram-se acordos com várias instituições, locais e nacionais, que consistem na venda 
de pacotes que incluem espaço para publicidade e distribuição do jornal em formato digital aos seus 
associados ou utentes, na tentativa de levar o Diário As Beiras a um maior número de pessoas.

FIG. 97
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Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

No entanto, o crescimento dos custos com fornecimentos e serviços externos bem como com pessoal 
levaram a uma quebra nos resultados antes de impostos, encargos financeiros, depreciações e amor-
tizações (EBITDA) para o valor negativo de 37 mil euros. Os resultados líquidos atingiram -72 mil euros 
(Figura 98).

Desde 2015 que a empresa não apresenta fluxos de caixa operacionais positivos, no entanto, o endivi-
damento total e líquido tem diminuído. Em 2019, os instrumentos de capital próprio existentes foram 
parcialmente utilizados para absorver perdas acumuladas tal como dinheiro que muito provavelmente 
foi injetado na empresa para cobertura de prejuízos do passado.

FIG. 98: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015

Receitas de exploração 829 811 787 904 950

EBITDA -37 -13 -16 49 45

Resultado líquido -72 -50 -53 3 -12

Ativo 1.770 1.813 2.372 2.146 3.428

Passivo 835 1.412 1.900 1.621 2.907

Capital próprio 935 401 472 525 521

 Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

SPORT TV PORTUGAL, S.A.

A Sport TV Portugal, S.A. (Sport TV ou empresa), nasceu em 1998, e foi o primeiro canal de televisão 
português inteiramente dedicado à transmissão de conteúdos desportivos. Esta empresa pode dedi-
car-se à conceção, realização, produção e comercialização de conteúdos de eventos desportivos para 
teledifusão por qualquer meio, aquisição e revenda de direitos de transmissão televisiva dos eventos e 
exploração de publicidade. 

Com dois anos de vida lançou o website sporttv.pt, em 2006 a SPORT TV 2 e com a comemoração do 
décimo aniversário surgiu um rebranding do canal e lançou a SPORT TV 3 e a SPORT TV África. Foi tam-
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bém neste ano que fez o primeiro teste de transmissão em alta definição, com a final da NBA entre os 
Boston Celtics e os LA Lakers. Este investimento precedeu, no ano seguinte, o lançamento da SPORT TV 
HD, o único canal português com transmissão em alta resolução das principais competições europeias 
e mundiais de futebol e de outras modalidades, à época.

Em 2010, foram lançados os canais SPORT TV Golfe, SPORT TV Américas e a SPORT TV Liga Inglesa, que 
surgiram para responder às necessidades de grupos específicos de consumidores. 

Em 2011, lançou a SPORT TV 4, acompanhando a diversificação e otimização dos seus conteúdos e assu-
miu o formato 16:9, com emissão 24 horas por dia e a transmissão em HD de todos os canais.

Um dos maiores passos em direção à otimização tecnológica foi dado em 2013, com a SPORT TV Mul-
tiscreen, que permitiu aceder à emissão através de qualquer aparelho, e com a SPORT TV Multiroom, 
que, com uma subscrição apenas, possibilitou o acesso à SPORT TV em duas divisões da casa. No ano 
seguinte, foi o Host Broadcaster da final da UEFA Champions League que decorreu em Lisboa.

Em 2016, foi criada a SPORT TV+, o canal com transmissão de conteúdos desportivos, pautando-se por 
uma programação made in e by Sport TV. Este foi também o ano do 4k, a Sport TV foi o primeiro canal 
português a transmitir um evento desportivo, a final da Champions entre o Real Madrid e o Atlético 
Madrid, com a tecnologia do 4k, que permitiu aumentar em quatro vezes a qualidade da imagem. Este 
primeiro passo, em 2016, confirmou uma aposta permanente em 2017, com o início das emissões regu-
lares em 4k.

Em 2019, a empresa atingiu um novo patamar na luta contra a pirataria em jogos da Liga Portuguesa de 
Futebol com um modelo de bloqueio em tempo real de streams e listas de piratas.

A Sport TV é propriedade dos principais distribuidores de STVS portugueses, designadamente MEO, 
NOS e Vodafone, cada um com 25 %, e da Olivedesportos, SGPS, S.A., de Joaquim Oliveira (25 %).

Em 2019 as receitas cresceram 0,5 % para 188 milhões 012 mil euros, resultado do crescimento modera-
do das receitas com subscrição de canais e das receitas de direitos de transmissão, quase totalmente 
compensados com as quebras de receitas publicitárias e de receitas de transmissão de sinal em canais 
internacionais. (Figura 99). 

A quebra nas receitas publicitárias foi explicada pela ausência de grandes competições internacionais 
de futebol. De salientar que as receitas de subscrição de canais nacionais e internacionais caiu 0,2 % 
quando o parque de subscritores caiu 5%, que segundo a empresa ocorreu devido aos elevados níveis 
de pirataria em Portugal.
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Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC. 
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O crescimento das receitas aliado à diminuição de custos operacionais, dado a Sport TV não ter adqui-
rido quaisquer direitos de transmissão da Liga dos Campeões UEFA, da Liga Espanhola, Francesa e Ale-
mã para os anos 2018/2019 e 2019/2020 e o facto de a aquisição dos direitos do Campeonato do Mundo 
não se ter repetido em 2019, levaram a um crescimento dos resultados antes de impostos, encargos 
financeiros, depreciações e amortizações (EBITDA) de cerca de 9,8 %, para os 134 milhões 882 mil euros, 
com melhoria da respetiva margem, para 71,7 %. 

No entanto, a Sport TV apresentou resultados operacionais negativos em virtude dos elevados níveis 
de amortizações em 2019, que atingiram 141 milhões 104 mil euros, explicados pelo aumento do custo 
de direitos de exploração televisiva de jogos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (117 milhões 
525 mil euros em 2018). Com impostos sobre os rendimentos de 2019 superiores aos de 2018, a empresa 
apresentou um prejuízo de 13 milhões 939 mil euros (Figura 100). Importa salientar que os proprietários 
dos direitos de transmissão de grande parte dos jogos da liga são os acionistas da Sport TV.

A capacidade de geração de fluxos de caixa operacionais piorou face a 2018, resultado de saldos de 
recebimentos de clientes e pagamentos a fornecedores menos favoráveis e foi insuficiente para cobrir 
os investimentos em ativos tangíveis e intangíveis realizados em 2019. A Sport TV contraiu dívida finan-
ceira de longo prazo em 2019, mas o rácio dívida líquida/EBITDA situou-se conservadoramente perto 
de zero, a proporção de capitais próprios no ativo desceu para menos de 10 %, resultado do prejuízo 
registado em 2019 e do aumento do endividamento em geral.

FIG. 100: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016

Receitas de exploração 188.012 187.112 184.578 150.360

EBITDA 134.882 122.864 110.933 79.529

Resultado líquido -13.939 2.974 4.881 -11.275

Ativo 183.961 171.946 156.467 167.400

Passivo 165.988 140.034 127.529 155.593

Capital próprio 17.973 31.912 28.938 11.808

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

SPORTING COMUNICAÇÃO E PLATAFORMAS, S.A.

A Sporting Comunicação e Plataformas, S.A. (Sporting Comunicação ou empresa), é responsável pela 
produção dos conteúdos de todas as plataformas de comunicação e marketing do Sporting Clube de 
Portugal – Sporting TV, Jornal Sporting, Redes Sociais, site e app – que nos últimos anos tinham vindo a 
ser geridas em regime de outsourcing. A produção técnica da Sporting TV é assegurada pela produtora 
de televisão World Channels.

A empresa tem por objeto social todo o tipo de atividades de televisão e de operador televisivo, espe-
cificamente vocacionados para os sócios do Sporting Clube de Portugal e para as atividades desporti-
vas, incluindo a organização dos respetivos serviços administrativos e técnicos e a produção, gravação, 
emissão e transmissão de programas, imagens e conteúdos televisivos, por qualquer meio permitido. 

Subsidiariamente, a sociedade tem ainda por objeto a prestação de serviços de rádio, a consultoria, 
promoção e gestão de comunicação; a consultoria técnica e formação profissional e cooperação com 
outras entidades nacionais ou estrangeiras, especialmente com entidades congéneres dos países de 
expressão portuguesa; a edição de publicações periódicas, de natureza jornalística, literária, artística, 
desportiva, de divulgação cultural, comercial ou institucional, e de publicações não periódicas; a gestão 
e exploração comercial de direitos de imagem, próprios e de terceiros; o estudo, conceção, planeamen-
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to, execução, gestão e exploração comercial de todas as formas de comunicação com base em suporte 
eletrónico, de meios audiovisuais, informáticos e de multimédia, incluindo designadamente o comér-
cio e publicidade eletrónica, podendo ainda dedicar-se a quaisquer outras atividades conexas com as 
indicadas.

Em 14 de julho de 2014 iniciaram-se as emissões regulares 24 horas/dia, 7 dias por semana, com dis-
tribuição por cabo em Portugal, Angola e Moçambique. Posteriormente, a distribuição internacional foi 
alargada a Cabo Verde e Luxemburgo. Em Portugal, desde o início das emissões, até ao final de 2016/17, 
o sinal foi difundido apenas pela NOS e MEO no território Português. 

Com o contrato de distribuição celebrado com a NOS, em dezembro de 2015, esta operadora passou a 
deter os direitos exclusivos de distribuição da Sporting TV a partir de 1 de julho de 2017 e por um prazo 
de 12 anos. Esta alteração, para além da melhoria das condições negociadas, visou permitir que a Spor-
ting TV estivesse presente nas principais distribuidoras por cabo em Portugal. 

A expansão da marca Sporting TV passa não só pela distribuição das suas emissões regulares mas 
também pelos conteúdos exclusivos produzidos. Nesta linha foram desenvolvidas parcerias com com-
panhias de aviação para disponibilizarem nos voos de longo curso conteúdos da Sporting TV, sendo 
possível visioná-los na Air France, TAP ou TAAG, e estando ainda a decorrer negociações com outras 
empresas de diferentes geografias.

A Sporting Comunicação é inteiramente detida pelo Sporting Club de Portugal. 

Neste enquadramento, as receitas operacionais da Sporting Comunicação são bastante estáveis e di-
zem, essencialmente, respeito ao fee de distribuição do Canal Sporting pela NOS, no total de 5 milhões 
de euros e, minoritariamente, a contrapartidas de patrocínios do grupo no total de 240 milhares euros 
(em 2019) (Figura 101).
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Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.

Assim, a rentabilidade do negócio é determinada, essencialmente, pela estrutura de custos. Em 2019, o 
agravamento dos custos com fornecimentos e serviços externos relacionados com a gestão do canal de 
TV, comunicações, honorários, deslocações e custos com pessoal, levou a uma quebra nos resultados 
antes de impostos, encargos financeiros, depreciações e amortizações (EBITDA) de cerca de 82 %, para 
os 46 mil euros, com pioria da respetiva margem. Os resultados líquidos desceram 89 % para 22 mil 
euros.

Apesar de tudo, a capacidade de geração de fluxos de caixa operacionais manteve, em 2019, a traje-
tória de melhoria registada nos últimos anos, em 2019 maioritariamente explicada por condições de 



ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA DO SETOR DE MEDIA EM PORTUGAL 2019

99 ERC RELATÓRIO DE REGULAÇÃO 2019

pagamento a fornecedores mais favoráveis. À semelhança dos anos anteriores, a empresa não realizou 
qualquer investimento em ativos tangíveis ou intangíveis (Figura 102).

Pela primeira vez desde a sua criação apresentou uma dívida financeira de 7 milhões de euros. Em 
20 de março de 2019, a Sporting SAD concluiu uma operação de cessão dos créditos decorrentes do 
contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva e multimédia, de exploração da publicidade 
estática e virtual do Estádio José Alvalade, de distribuição do canal Sporting TV e direitos de patroci-
nador principal, celebrado a 28 de Dezembro de 2015, entre a Sporting SAD, a Sporting Comunicação e 
Plataformas, S.A. e a NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A.. 

Os créditos cedidos nesta operação serviram para colateralizar a emissão de obrigações titularizadas 
até ao reembolso integral das mesmas, tendo ficado assegurados, de acordo com o Relatório e Con-
tas da empresa de 2019, mecanismos contratuais necessários, que poderão permitir à Sporting SAD 
recuperar a titularidade ou benefício económico dos créditos, simultaneamente com o reembolso das 
obrigações titularizadas, o que poderá acontecer antecipadamente e a qualquer momento na sequên-
cia de solicitação dessa sociedade. Esta operação permitiu um encaixe financeiro líquido no montante 
de 64 milhões 043 mil euros, dos quais cerca de 7 milhões são referentes aos Direitos da Sporting TV 
detidos pela Sporting Comunicação.

Neste enquadramento, a empresa passou de uma posição de dívida líquida de caixa negativa para um 
rácio dívida líquida / EBITDA de mais de 100x. A proporção de capitais próprios no ativo atingiu 2,1 %, 
mas pela positiva, os fluxos de caixa operacionais cobriram mais de 11 % da dívida financeira total, 
que é de longo prazo. A Sporting Comunicação não tem qualquer dívida financeira a vencer-se durante 
2020.

FIG. 102: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015

Receitas de exploração 5.275 5.287 2.617 1.772 3.567

EBITDA 46 251 90 104 101

Resultado líquido 22 194 70 81 76

Ativo 23.567 13.175 10.856 2.335 2.308

Passivo 23.076 12.706 10.580 2.129 2.184

Capital próprio 491 469 275 205 124

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.
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TEMPO NOVO EDIÇÃO E VENDA DE PUBLICAÇÕES, LDA.

A Tempo Novo Edição e Venda de Publicações, Lda. (Tempo Novo ou empresa), é proprietária do Jornal 
Correio do Vouga e integra o presente estudo porque detém ativos superiores a 1 milhão de euros. A 
empresa é inteiramente detida pela Diocese de Aveiro.

A Tempo Novo não remeteu à ERC dados financeiros detalhados que permitam realizar uma análise 
mais profunda (Figura 103).

FIG. 103: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Rendimentos totais ND 387 425 379 461 377

EBITDA ND 6 5 6 7 9

Resultado líquido ND 1 1 2 2 0

Ativo ND 1.203 1.123 1.070 1.071 1.034

Passivo ND 1.083 1.005 952 955 920

Capital próprio ND 120 119 118 116 114

Fonte: Plataforma da Transparência dos Media. Elaboração ERC.

TIME OUT PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA.

A Time Out Portugal Unipessoal, Lda. (Time Out ou empresa), é a proprietária das revistas Time Out Lis-
boa e Time Out Porto, sobre acontecimentos e agenda das respetivas cidades. Também é proprietária 
do Time Out Market.

A Time Out em Portugal insere-se no grupo inglês Time Out Group Plc (grupo), um grupo de media e 
lazer fundado em 1968. Este grupo tem dois ramos de atividade – media e mercado. 

Na vertente de media, o grupo distribui conteúdos em sites, redes sociais, telemóveis, imprensa escrita 
e eventos sobre comida, bebida, artes, cultura, música, teatro, viagens e entretenimento em geral, sobre 
327 cidades em 58 países do mundo. 

Na vertente de mercado, tenta capitalizar na experiência de media para colocar no mesmo sítio o 
melhor de cada cidade nas áreas de atuação cobertas. O primeiro mercado do grupo foi o de Lisboa, 
iniciativa da própria equipa da revista Time Out Portugal, que em 2014, revitalizou o Mercado da Ribeira, 
fez nascer o Time Out Market Lisboa e o projeto foi replicado em Londres, Inglaterra e em Miami, nos 
Estados Unidos pelo Grupo Time Out. Luís Delgado, atual dono da Trust in News, era acionista maioritá-
rio da Time Out Lisboa, na época19.

O Grupo Time Out está cotado na Bolsa de Valores de Londres e tem como principais acionistas a 
Oakley Capital Private Equity (57 %), a Woodford Investment Management (16 %), a Invesco Perpetual (12 
%) e a Insight Investment Management (4 %), de acordo com a Plataforma da Transparência dos media 
da ERC.

A Oakley Capital Partners foi fundada por Peter Dubens, administrador não executivo do Grupo Time 
Out. Alexander Collins, administrador não executivo do Grupo Time Out também é partner da Oakley 
Capital Partners. A Woodford Investment Management e a Invesco Perpetual ambas são detentoras de 
capital na Oakley Capital Investment Limited, de acordo com o Relatório e Contas do Grupo Time Out 
de 2018. No Relatório e Contas de 2019, a Woodford Investment já não era mencionada como acionista 
da Time Out.

19 https://www.dinheirovivo.pt/buzz/time-out-quando-uma-revista-sai-do-papel/
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À semelhança dos anos anteriores, a Time Out não remeteu à ERC dados financeiros detalhados que 
permitam realizar uma análise mais profunda (Figura 104).

FIG. 104: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017

Rendimentos totais 2.436 2.547 2.341

EBITDA -123 198 239

Resultado líquido -144 232 270

Ativo 2.934 2.635 2.413

Passivo 2.122 1.680 1.225

Capital próprio 812 956 1.188

Fonte: Plataforma da Transparência dos Media. Elaboração ERC.

TREZE7, LDA.

A Treze7, Lda. (Treze7 ou empresa), é proprietária da revista Cristina, atualmente detida por Cristina 
Ferreira, e iniciou atividade em 2017. A revista Cristina, anteriormente, fazia parte do grupo Masemba.

A Treze7 tem como objeto social a edição, impressão e venda, tanto por conta própria como alheia, de 
publicações, periódicas ou não; a gestão e exploração de meios de informação ou comunicação social, 
próprios ou alheios, independentemente do suporte, incluindo as agências informativas; a comercia-
lização de bens ou serviços, designadamente livros e bebidas alcoólicas, divulgados ou distribuídos 
através de catálogos, revistas, jornais, impressos ou quaisquer outros meios gráficos ou audiovisuais; a 
organização de eventos, a prestação de serviços de consultoria, nomeadamente, no âmbito do desen-
volvimento turístico; a prestação e realização de quaisquer bens, serviços, e atividades acessórias aos 
mesmos, incluindo estudos, aconselhamento e promoção; bem como quaisquer atividades comple-
mentares e/ou relacionadas com as indicadas anteriormente.

A Treze 7 foi incluída neste estudo por ter uma posição de liderança no segmento em que atua, de 
acordo com os critérios definidos no Capítulo 4 - Análise Económico-Financeira do Setor.

2019 foi um ano desafiador para a Treze 7. As receitas de exploração desceram 22 % para 1 milhão 230 mil 
euros, o que, aliado ao aumento dos custos com pessoal e maiores imparidades de dívidas a receber, leva-
ram a uma quebra de 55 % no resultados antes de impostos, encargos financeiros, depreciações e amortiza-
ções (EBITDA) para 106 mil euros. O resultado líquido desceu 59 % para 71 mil euros (Figura 105).

A empresa não tem qualquer dívida financeira, pelo que terminou o ano com uma posição líquida de 
caixa. O rácio de capital próprio para ativo situou-se nos 67 %.

FIG. 105: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017

Receitas de exploração 1.230 1.585 1.155

EBITDA 106 238 238

Resultado líquido 71 174 184

Ativo 644 658 487

Passivo 211 296 298

Capital próprio 433 362 189

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.
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TRUST IN NEWS, UNIPESSOAL, LDA.

A Trust in News, Unipessoal, Lda. (Trust in News ou empresa), foi criada em 15 de dezembro de 2017 e tem 
como atividade principal a edição de publicações periódicas e não periódicas, produção e difusão de 
programas multimédia. Para tal, realizou em janeiro de 2018, um contrato de transmissão de negócio com 
a Impresa Publishing S.A., respeitante às publicações Activa, Caras, Caras Decoração, Courrier Internacional, 
Exame, Exame Informática, Jornal de Letras, TeleNovelas, TV Mais, Visão, Visão História e Visão Júnior.

A empresa é propriedade de Luís Delgado, com 100 % do capital.

A Trust in News não remeteu à ERC dados financeiros detalhados de 2019 que permitam realizar uma 
análise mais profunda (Figura 106).

FIG. 106: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018

Receitas de exploração 19 156* 17.510

EBITDA 564 212

Resultado líquido 16 14

Ativo 16.835 18.280

Passivo 16.813 18.274

Capital próprio 22 6

Fonte: Demonstrações financeiras e Plataforma da Transparência dos Media. Elaboração ERC. * - rendimentos totais

VIPRENSA, SOCIEDADE EDITORA DO ALGARVE, LDA.

A Viprensa, Sociedade Editora do Algarve, Lda. (Viprensa ou empresa), é a empresa proprietária do Jor-
nal do Algarve, um título regional fundado em 1957 por José Barão. 

A Viprensa é detida por Fernando Reis e Maria Travassos em partes iguais. Integra este estudo por 
deter ativos superiores a 1 milhão de euros.

Em 2019 as receitas operacionais desceram 13,7 % para 193 mil euros, no entanto a redução de custos 
com fornecimentos e serviços externos permitiu o aumento dos resultados antes de impostos, en-
cargos financeiros, depreciações e amortizações (EBITDA) de 14 % para 32 mil euros, com melhoria da 
margem respetiva. Os resultados líquidos também aumentaram para 8 mil euros. 

O endividamento financeiro da empresa tem vindo a aumentar, especialmente quando comparado com 
a capacidade de geração de fluxos operacionais, com um rácio dívida líquida / EBITDA de 10x. A propor-
ção de capitais próprios no ativo situou-se nos 42 %.

FIG. 107: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017

Receitas de exploração 193 223 203

EBITDA 32 28 20

Resultado líquido 8 4 2

Ativo 1.063 1.068 972

Passivo 617 631 405

Capital próprio 445 437 567

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.
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VODAFONE PORTUGAL – COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A. 

A Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (Vodafone Portugal ou empresa), é parte da empre-
sa multinacional britânica de telecomunicações móveis com presença significativa na Europa, Médio 
Oriente, Africa e Ásia Pacifico, em 25 países e em outros 44 através de redes parceiras, totalizando 531,9 
milhões de clientes móveis e 20,4 milhões de clientes fixos em todo o mundo.

A Vodafone entrou no mercado português em 1992 como operador focado no segmento móvel. Foi o 
primeiro operador a trazer a internet para o telemóvel, com a tecnologia WAP (Wireless Application Pro-
tocol) e pioneira na introdução, em Portugal, das principais tecnologias ao serviço das comunicações 
móveis (EFR, Dual Band, WAP, 2,5G/GPRS, HSCSD, MMS, 3G/UMTS, 3,5G/HSPA e 4G/LTE).

Apostou na convergência entre o telemóvel, o computador e a internet, com o objetivo de criar condi-
ções que possibilitem ao consumidor a utilização dos serviços a que está habituado, independente-
mente da forma de acesso, com uma experiência de utilização simples e transparente.

Hoje é um operador global de telecomunicações convergente com presença relevante nos vários segmentos 
que compõem o mercado, com uma cobertura de rede de abrangência nacional, chegando a três milhões de ca-
sas e empresas com a sua rede de fibra de última geração e 4,7 milhões de clientes de rede móvel (Figura 108). 

Em 2016, A Vodafone Portugal passou a integrar a estrutura acionista da Sport TV Portugal, com uma partici-
pação de 25 % e, no final de junho de 2017, atingiu 500 mil clientes que utilizavam o serviço de TV.

Também em 2017, a Vodafone e a NOS celebraram um acordo de desenvolvimento e partilha de infraes-
truturas de abrangência nacional. Esta parceria permitiu à Vodafone Portugal chegar a mais 1,3 milhões 
de famílias e empresas, passando a totalizar cerca de quatro milhões de casas passadas com rede de 
última geração.

Em 2019, lançou, em exclusivo, a HBO Portugal no seu serviço de televisão e assinou um acordo com a 
dstelecom para aumentar a cobertura de fibra em 1,2 milhões de casas, com o que passará a fornecer 
serviços a 5,3 milhões de casas e empresas. A par da HBO Portugal, celebrou ainda uma parceria com a 
Eleven Sports para a distribuição de conteúdos desportivos premium, como a UEFA Champions League, 
LaLiga, Bundesliga, Ligue1, Fórmula 1 e NFL, entre outros.

A Vodafone Portugal é 100 % detida pelo grupo Vodafone, uma das empresas de maior capitalização 
bolsista a nível mundial, cotada na bolsa de Londres. De dezembro de 1996 a maio de 2003, a empresa 
esteve cotada na Euronext Lisboa.

A Vodafone engloba no seu universo corporativo, empresas reguladas pela ERC, na qualidade de opera-
dor de distribuição de STVS.

 

FIG. 108
COMPOSIÇÃO 
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Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.
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À data de fecho do presente estudo, a Vodafone Portugal não disponibilizou informação financeira à 
ERC relativa a 2019 (findo em março 2020). De salientar que o exercício anual da Vodafone encerra em 
março de cada ano (Figura 109).

FIG. 109: SUMÁRIO DE INDICADORES FINANCEIROS

Milhares de euros 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Receitas de exploração ND 1.027.067 1.011.561 985.756 973.864 978.799

EBITDA ND 327.338 302.486 248.180 279.296 306.648

Resultado líquido ND 35.431 22.253 26.987 29.489 66.290

Ativo ND 1.360.066 1.348.511 1.390.825 1.291.627 1.136.805

Passivo ND 1.120.261 1.097.451 1.087.945 1.015.734 890.400

Capital próprio ND 239.805 251.060 302.880 275.893 246.405

Fonte: Demonstrações financeiras. Elaboração ERC.
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