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Angolana Newshold 
cria empresa para 
comprar canal da RTP
Novo Conteúdo foi constituída no fi nal do ano passado pela 
dona do semanário Sol. No mercado, a estratégia parece ser 
lançar versões contraditórias sobre o interesse angolano 
numa frequência da RTP. A Cofi na, dona do Correio da Manhã, 
aparece sempre como o parceiro estratégico ideal

A 
Newshold, grupo angolano 

proprietário do semanário 

Sol, está a preparar a sua 

candidatura à privatização 

de uma frequência da RTP, 

tendo para isso criado 

uma nova empresa. De acordo com 

fontes do mercado contactadas pelo 

PÚBLICO, a Newshold está mesmo 

já a contratar colaboradores para a 

elaboração do projecto.

Quem está a conduzir o processo 

dessa nova empresa é José Marqui-

tos, que foi vice-presidente da RTP 

durante quatro anos e saiu em Janei-

ro, aquando da mudança de manda-

to e da redução da administração da 

estação pública de cinco para três 

elementos. Fora administrador do 

Sol em 2006 e 2007, e a sua contra-

tação para director-geral para as em-

presas participadas foi confi rmada 

pela Newshold ainda antes de Mar-

quitos deixar a RTP.

Contactado pelo PÚBLICO, José 

Marquitos negou que esteja envol-

vido na preparação de candidatura 

do grupo de capitais angolanos à 

privatização de uma frequência da 

RTP. Admitiu que o grupo criou uma 

nova empresa, a Novo Conteúdo, 

uma espécie de intermediário entre 

os compradores e os vendedores de 

é, no entanto, mais vasto. Além da 

prestação de serviços de marketing 

e planeamento publicitário, entre 

outras funções, a empresa dedica-se 

também à “consultoria e assessoria 

no desenvolvimento, implementação 

e acompanhamento de projectos de 

marketing, publicidade e comunica-

ção”. Criada em Dezembro de 2011, a 

empresa teve como presidente a ad-

vogada Ana Bruno – representante de 

investidores angolanos em 20 outras 

empresas, e na altura também presi-

dente da Newshold –, que foi depois 

substituída por Sílvio Madaleno na 

sequência do caso de fraude fi scal e 

branqueamento de capitais conheci-

do como operação Monte Branco.

Além do Sol, a Newshold tem uma 

participação de cerca de 15% na Co-

fi na, que edita o Correio da Manhã 

(CM), e uma participação residual de 

1,7% na Impresa. A Cofi na, que actu-

almente está a apostar no sector da 

televisão através do Correio da Ma-

nhã TV – canal generalista com forte 

componente informativa com lança-

mento em exclusivo no Meo previsto 

para o primeiro trimestre do próxi-

mo ano –, é o parceiro natural para 

a Newshold no dossier RTP. A Cofi na 

não quis comentar o assunto. 

O assunto RTP está neste momento 

a provocar um movimento de infor-

mações contraditórias no sector do 

audiovisual. Para uma parte, o cená-
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Maria Lopes Quem tem cem milhões para um canal?

Custo médio de um canal generalista

Q
uanto custa em Portugal 
fazer um canal generalista 
como a RTP1, SIC e TVI? 
A crer pelos relatórios e 

contas destas televisões – cujos 
responsáveis pela programação 
não gostam de dizer quanto 
gastam na grelha –, o valor 
referência não andará muito 
longe dos cem milhões de 
euros. A análise dos custos 
da RTP em 2011 feita pelo 
Conselho de Opinião considera 
que o canal RTP1 sem os seis 
minutos de publicidade actuais 
por hora custaria, em termos 
líquidos, 119,7 milhões de euros. 
Como facturou 46 milhões de 
publicidade (a que se somam 
9,4 milhões de outros proveitos), 
o seu custo líquido foi de 83 
milhões de euros. A RTP2 (que 
só tem publicidade institucional) 
custou 40 milhões (o mesmo 
que a operação de rádio 
pública).

E quanto pode o Estado lucrar 
com a venda de uma frequência 
nacional da RTP? Esse é um 

cálculo que só se poderá fazer 
quando o Governo definir o 
modelo de negócio a usar 
no processo de alienação da 
frequência. A fatia significativa 
estará no que se cortar na 
indemnização compensatória, 
já que as receitas dos concursos 
de frequências têm sido 
residuais. Aconteceu assim 
com o quinto canal que seria 
emitido na TDT e assim foi há 
20 anos, quando se lançou a 
TV privada. Nestes concursos, 
os candidatos pagaram apenas 
cauções que oscilaram entre os 
2,5 e os cinco milhões de euros. 
As frequências foram atribuídas 
pela qualidade do projecto 
apresentado e não estabeleciam 
preço pela concessão. M.L.

espaço publicitário em órgãos de co-

municação social. Destina-se apenas 

a “conseguir mais efi ciência em áreas 

como a publicidade e a distribuição 

para o jornal Sol”, embora admita 

que “possa vir a ganhar massa críti-

ca com outros títulos” e outros pro-

jectos. Porém, afi rma desconhecer 

outros planos do accionista para a 

Novo Conteúdo, remetendo esclare-

cimentos para o administrador Mário 

Ramires – de quem, apesar de várias 

tentativas, não foi possível obter um 

comentário.

O objecto social da Novo Conteúdo 

14,1
por cento é a audiência média 
da RTP1 desde o início do ano até 
final de Julho. A RTP2 contabiliza 
3,3%

15
milhões de euros é o lucro da 
RTP esperado para este ano 
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FERNANDO VELUDO/NFACTOS
Privatização 
de licença da 
RTP mobiliza 
interesse dos 
accionistas do 
semanário Sol

TF1 é caso único

Privatização contraria 
regra europeia

A televisão europeia 
não tem história de 
privatizações. A excepção 
será o caso da francesa 

TF1, que o segundo Governo 
de Jacques Chirac decidiu 
privatizar em 1987. Era então 
a segunda nas audiências. No 
concurso de candidaturas, o 
Estado cedeu 50% do capital, 
passou 10% aos trabalhadores 
e dispersou os restantes 40% 
em oferta pública. Desde 
então, as audiências da TF1 
têm descido paulatinamente, 
tendo-se acentuado com a 
TDT, a partir de 2005, que 
trouxe novos canais abertos. A 
programação é muito idêntica 
à das comerciais portuguesas, 
com concursos e reality shows.

Na Dinamarca discutiu-se 
a ideia de privatizar a TV2, 
mas não se concretizou. “Tal 
como aconteceu em Itália, 
em 2005, onde se propôs a 
privatização parcial de 20% da 
RAI, que também ficou pelo 
caminho”, conta André Lange, 
do Observatório Europeu do 
Audiovisual. Porém, embora a 
ideia tenha sido recentemente 
recuperada no Governo 
italiano, Mario Monti não se 
tem mostrado entusiasmado.

Recusando comentar o caso 
português, André Lange realça 
que Portugal é um dos países 
com maior custo por habitante 
(contando a indemnização 
estatal e a contribuição para 
o audiovisual) e com maior 
investimento publicitário por 
habitante. Já nas audiências, é 
dos que têm menor quota de 
mercado. Tendo em conta tal 
cenário, são compreensíveis 
as críticas dos operadores 
privados, afirma Lange, 

acrescentando que se a 
escolha fosse privatizar 

a RTP2 e manter a 
RTP1 com o limite 
de publicidade 
actual, isso iria “criar 
mais espaço para a 
publicidade e levar 

a uma redução 
geral dos 

preços”. M.L.

tização de um canal da RTP. Embo-

ra o grupo de empresários que deu 

origem ao consórcio Telecinco seja 

uma hipótese mais afastada, não é de 

estranhar que a Zon Multimédia se 

coloque no início da corrida. A Zon 

tem como accionista de referência a 

fi lha do Presidente angolano, Isabel 

dos Santos (28,8%), mas estão tam-

bém na lista de accionistas Joaquim 

Oliveira e a Ongoing, ambos com 

menos de 5%.

O cenário actual no mercado é de 

expectativa: não se sabe qual a estra-

tégia e o modelo a aplicar neste negó-

cio de venda de uma frequência da 

RTP. Uma hipótese é que a venda de 

uma frequência possa fi car de algum 

modo ligada também à alienação de 

boa parte dos meios de produção – 

uma estratégia para ajudar a criar 

mais-valias no bem a alienar. Ou se-

ja, quem comprasse a frequência – e 

não o canal de programação – fi caria 

com a parte técnica (excluindo a pro-

dução de informação, como a ré-

gie), tendo depois privilégios no 

fornecimento de programas aos 

canais remanescentes no serviço 

público. Outra ideia em cima da 

mesa é que o comprador da fre-

quência e dos meios de produ-

ção possa fi car nas instalações 

da RTP mediante o pagamento 

de uma renda – uma receita 

segura para a empresa.

O
s tempos não estão fáceis 

para os negócios de comu-

nicação social e podem fi -

car ainda mais difíceis se os 

planos do Governo avança-

rem. O alerta é lançado por 

grandes investidores no sector, mas 

também pelas agências de meios, 

que analisam o comportamento das 

marcas e prevêem uma quebra de 

18% a 20% no investimento publici-

tário este ano.

Olhando para os anos mais recen-

tes, os números do mercado publici-

tário não deixam dúvidas sobre uma 

crise de investimento, que afecta 

directamente os media. Tendo em 

conta o investimento líquido real 

(diferente do investimento a preços 

de tabela), se em 2010 o mercado 

publicitário sofreu uma queda de 

apenas 2% a 3%, face ao ano ante-

rior, em 2011 “houve uma queda do 

mercado signifi cativa”, que terá che-

gado aos 12%. Isto de acordo com as 

estimativas avançadas ao PÚBLICO 

por Manuel Falcão, director-geral da 

agência de planeamento estratégico 

e de meios Nova Expressão.

As receitas publicitárias represen-

tam uma parte substancial dos ga-

nhos dos media e o desinvestimento 

das marcas faz-se sentir de duas for-

mas, explica Manuel Falcão. Desde 

logo, há menos procura de espaço 

publicitário em quase toda a comu-

nicação social, com poucas excep-

ções como os canais por cabo. Na 

televisão generalista esta tendência 

faz com que não haja anúncios sufi -

cientes para preencher 12 minutos 

por hora na SIC e na TVI, limite má-

ximo estabelecido para cada canal 

generalista privado. Outra conse-

quência é a forte queda dos preços 

do espaço publicitário, que começa 

nas televisões e se estende aos outros 

meios, e está cada vez mais distante 

dos preços ofi ciais divulgados

Mas a crise não é de agora. Em 

2011, estima-se que o investimento 

publicitário tenha andado pelos 600 

milhões de euros, quando em 2008 

chegava aos 800 milhões e ultrapas-

sava os mil milhões há cerca de 12 

anos. E Falcão, que se baseia nas es-

timativas da agência que lidera, avisa 

que o mais provável será nova queda 

este ano, de 18% a 20% face a 2011. 

Esta rota descendente está a ter 

impactos reais em grupos como a Im-

presa (dona da SIC, do Expresso e da 

Visão, etc.) e a Media Capital (TVI, 

Rádio Comercial e outros). Em 2011, 

o grupo liderado por Pinto Balsemão 

perdeu 11,2% de receitas publicitá-

rias. Na Media Capital, presidida por 

Pais do Amaral, a descida do inves-

timento das marcas em publicidade 

foi de 8%. Não é de admirar que os 

grandes patrões do sector contestem 

os planos de um novo canal concor-

rente na televisão. “Nas actuais con-

dições do mercado publicitário, se 

aparecer mais um canal privado, as 

empresas privadas já existentes não 

aguentarão. O efeito será dramático 

e atingirá a televisão, a imprensa, a 

rádio, a Internet, a produção inde-

pendente e, sobretudo, a qualidade 

do jornalismo”, avisou Balsemão. 

Também Pais do Amaral disse que 

“o cenário não é o ideal” para uma 

privatização, tendo em conta que o 

“mercado publicitário, já de si exí-

guo, está a cair a dois dígitos”.

Estas opiniões são partilhadas por 

Manuel Falcão, preocupado com o 

consequente aumento do espaço 

publicitário de seis minutos por ho-

ra (limite legal para a RTP1) para um 

total de 12, no canal que for “priva-

tizado”. “O aumento de espaço pu-

blicitário disponível será de 20%. 

Numa situação em que o mercado 

está como está, não é a melhor ideia 

de todas.” Falcão defende que, em 

vez disso, o Governo deveria fechar 

um dos canais e retirar publicidade 

ao que restasse. “Ficavam no total 

24 minutos por hora e provavelmen-

te os preços iriam subir outra vez, o 

que seria também vantajoso para os 

outros meios.”

Queda do investimento 
publicitário agrava impacto 
de novo canal no mercado

Inês Sequeira

Manuel Falcão 
avisa que o mais 
provável será 
uma nova queda 
da publicidade 
este ano, de 18% 
a 20% face a 2011

rio de candidatura de capitais angola-

nos – incluindo outras empresas além 

da Newshold – é ponto assente; para 

outra, a versão posta a circular é a de 

que ninguém de Angola estará interes-

sado na RTP por causa das polémicas 

que daí poderão advir – haverá quem 

considere que as empresas angolanas 

serão mesmo inelegíveis neste pro-

cesso –, e a teoria de que os 15% que 

a Newshold tem na Cofi na poderão 

servir de alavancagem para uma can-

didatura conjunta à compra da RTP 

é pura especulação. O grupo do CM 

é o único dos grandes que não tem 

uma participação com peso na TV.

De olho na RTP estará também, 

indirectamente, a Ongoing. O negó-

cio só seria exequível através da sua 

participada brasileira Ejesa, já que o 

grupo de Nuno Vasconcellos detém 

uma quota de 23% na Impresa, dona 

da SIC. Embora o mercado dos media 

atravesse uma crise, um activo reti-

rado à RTP pode, ainda assim, ser in-

teressante para redes internacionais 

como as brasileiras Bandeirantes ou 

Record, ou até a italiana Mediaset, 

que também tem canais de televisão 

em Espanha. Outra possibilidade é 

os candidatos excluídos do concur-

so para a atribuição do quinto canal 

– e que impugnaram em tribunal a 

decisão da Entidade Reguladora pa-

ra a Comunicação Social – voltarem 

agora os seus interesses para a priva-


