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GUIAS PRÁTICOS | PROJETO ESPALHA TALENTOS

O projeto Espalha Talentos / Spread Talents, dinamizado pela Fundação da Juventude, 
constitui uma ação coletiva para a implementação de um processo colaborativo para 
a internacionalização de Jovens Talentos nacionais no âmbito das Indústrias Culturais e 
Criativas.

Os guias Tendências de Mercado | Creative Biztrends, são instrumentos do projeto Espa-
lha Talentos que compilam e disseminam conhecimento e tendências sobre o sector cul-
tural e criativo, particularmente em torno dos tópicos: I. Novos media e conteúdos digitais; 
II. Indústria, serviços, produtos e bens de consumo; III. Cultura, património e turismo; e IV. 
Produção e promoção cultural e criativa.

O guia IV. Produção e Fruição Cultural e Criativa apresenta uma análise do contexto eco-
nómico nacional, assim como tendências globais e referências a boas práticas para os 
subsectores culturais e criativos, que integram atividades de produção, distribuição e pro-
moção de conteúdos culturais e criativos, designadamente: a música, o cinema e vídeo, 
a rádio e televisão, a edição e a criação literária, as artes performativas e as artes visuais 
e os eventos e espetáculos.
A agregação de atividades apresentada neste guia, cuja temática decorre da Estratégia 
Nacional de Especialização Inteligente, integra Artes Visuais, Artes Performativas, Audio-
visuais e Multimédia e Livros e Imprensa e permite analisar a dupla perspetiva proposta, 
de produção e de fruição, no âmbito dos mesmos. Estes domínios de atividade enqua-
dram-se num cariz eminentemente cultural, artístico e criativo, partilhando, de diferentes 
formas, dos desa�os impostos pela transição digital atualmente acelerada pela crise da 
pandemia covid-19.
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III. PRODUÇÃO E FRUIÇÃO CULTURAL 
E CRIATIVA 
Os impactos das tendências digitais no SCC são complexos e envolvem os artistas, os 
criadores, o sector público e privado, entre muitos outros atores. Tecnologias como RV, RA, 
IA, impressão 3D, streaming e distribuição digital são apenas alguns exemplos com efeitos 
em toda a cadeia de valor, desde a criação, produção, distribuição, acesso, participação 
ao consumo e que têm impacto em todas as áreas artísticas e criativas. 

O guia IV. Produção e Fruição Cultural e Criativa apresenta uma caracterização econó-
mica do subsector cultural Portugal – integrando os domínios Artes Visuais, Artes Perfor-
mativas, Audiovisual e Multimédia e Livros e Imprensa, e explora novas perspetivas com 
o objetivo de contribuir para capacitação de jovens talentos e para a a�rmação deste 
subsector.
A informação apresentada tem por base dados estatísticos das atividades económicas 
do Instituto Nacional de Estatística (Estatísticas da Cultura 2019), relatórios de entidades 
o�ciais europeias e recorre a estudo de benchmarking, apresentando tendências globais 
no âmbito da criação, produção, distribuição e consumo cultural, demonstradas por via 
de exemplos práticos. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS SUBSECTORES: 
CONTEXTO NACIONAL E EUROPEU
ARTES VISUAIS1

EM PORTUGAL AS ARTES VISUAIS CORRESPONDEM A 25% DAS 
EMPRESAS DO SCC (2019) 

1 De acordo com a metodologia desenvolvida pelo EUROSTAT para a de�nição do subsector da Cultura (ESSnet-CULTURE, Euro-
pean Statistical System Network on Culture, 2012), e adotada pelo INE, inclui as seguintes classes da CAE-Rev.3: 9003 - Criação 
artística e literária; 7410 - Atividades de design; 7420 - Atividades de design
2 Inclui as seguintes classes da CAE-Rev.3:1811, 1812, 1813, 1814,1820,3212, 3220, 4761, 4762, 4763, 5811, 5813, 5814, 5821, 5911, 5912, 5913, 
5914, 5920, 6010, 6020, 6391, 7111, 7311, 7410, 7420, 7430, 7722, 8552, 9001, 9002, 9003, 9004, 9101,9102 e 9103.
3 Market Analysis of the Culture and Creative Sector (2021) KEA European A�airs

(Elaboração Própria com dados do INE – Estatística da Cultura 2019)

(2015-2019)

Nº de Empresas: 16 137 | +32%
Empresas do SCC2: 25% 
Nº de Colaboradores: 19 642
Emprego do SCC: 17%

O nº de empresas de Artes Visuais cresceu 
32% face a 2015, acompanhando a tendência 
europeia. 

• Na UE, a força de trabalho do subsetor Artes Visuais cresceu 3,9% entre 2013 e 2017, registando 
1,39 milhões de trabalhadores em 2017 e mais de meio milhão de empresas.3

A atividade económica das Artes Visuais 
concentra-se, sobretudo, na Área Metropo-
litana de Lisboa (38%) e Região Norte (35%), 
representando a Região Centro 10% do valor 
gerado, sendo esse valor residual nas restantes 
regiões do país.
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O CRESCIMENTO DO SUBSECTOR ARTES VISUAIS TEM O DESIGN COMO 
PRINCIPAL IMPULSIONADOR (68% DO VOLUME DE NEGÓCIOS)

OBJETOS DE ARTE (PINTURA, GRAVURA, ESCULTURA E DESENHO) SÃO A CATEGORIA 
DE BENS COM MAIOR REPRESENTAÇÃO NAS TROCAS COMERCIAIS 

(Elaboração Própria com dados do INE – Estatística da Cultura 2019)

(2015-2019)

Volume de Negócios: 535 596M€| +57%
Volume de Negócios do SCC: 8% 
VAB: 240 930 M€
VAB do SCC: 10%| +51%
Mercados Top: Espanha, França, EUA, Reino 
Unido, e Alemanha

Exportações: 11 829M€
Exportações do SCC: 6% 
Principais Mercados: Espanha, EUA e França
Importações: 20 965M€
Importações do SCC: 5%
Principal Mercado: Reino Unido

• Na EU, as vendas online de obras de arte 
estão a aumentar, face ao encerramento de 
galerias, leiloeiras e feiras de arte durante a 
crise sanitária.
• A transição digital afeta amplamente 
museus e galerias e todo o subsector Artes 
Visuais com o aumento e diversidade de 
experiências em Realidade Virtual.4Eventuais impactos do Brexit considerando o 

mercado do Reino Unido.

4 Supporting Culture in the Digital Age: Public Report (2020) International Arts Federation of Arts Councils and Culture Agencies.
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EM PORTUGAL, A MAIORIA DOS ESPAÇOS DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS 
CORRESPONDEM A ESPAÇO PRÓPRIO (32,5%) E MUSEUS (30,6%) (INE, 2019)

Obras expostas nos espaços de exposições temporárias, 
por tipologia (%) 2019

(Retirado da publicação “Estatística da Cultura 2019” – INE, Edição 2020)

(Retirado da publicação “Estatística da Cultura 2019” – INE, Edição 2020)

De acordo com o Inquérito do INE 
(2019) às Galerias de Arte e Outros 
Espaços de Exposições Temporárias, 
assinala-se: 

_ a evolução estável da 
apresentação de Artes Plásticas 
entre 2014-2019, registando-se, 
em 2019:

_ realização de 6 959 exposições 
_ 273 045 obras expostas 
_ 56 400 autores 

• A Pintura domina a tipologia de 
obras expostas, relativamente às 
restantes expressões visuais.

• Cerâmica e Ilustração são 
as expressões com menor 
representação em exposições.
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Número médio de autores/as por exposição temporária, 
por região NUTS II, 2019

(Retirado da publicação “Estatística da Cultura 2019” – INE, Edição 2020)

• Em Portugal, uma exposição 
temporária apresenta, em média, 
7,6 autores, evidenciando-se, assim, 
a predominância de exposições 
coletivas. 

Em Portugal, para além dos apoios da DGArtes, as Artes Visuais são impulsionadas através das 
seguintes estruturas / programas: 
     • Agência Nacional de Inovação | Programa Horizonte 2020 – Programa Quadro Europeu de 
Investigação e Inovação;
     • Agência Nacional Erasmus+ Programa Erasmus+ 
     • Aicep Portugal Global | Sistema de Incentivos à Internacionalização das PME e MULTILATERAIS 
- Projetos internacionais e em países em desenvolvimento 
     • Caixa Invest Cultura Criativa | Programa Apoio à criatividade e cultura portuguesa 
     • CIEC - Centro de Informação Europa Criativa | Programa Europa Criativa – Subprogramas 
CULTURA e MEDIA 



8

ARTES PERFORMATIVAS5

O SUBSECTOR ARTES PERFORMATIVAS REPRESENTA 18% DO 
EMPREGO NO SCC NUMA TENDÊNCIA CRESCENTE DESDE 2015

NO CRESCENTE VOLUME DE NEGÓCIOS DAS ARTES PERFORMATIVAS SÃO AS 
ATIVIDADES ARTES DO ESPETÁCULO QUE GERAM MAIOR VALOR (75% | 384.575 M€)

5 De acordo com a metodologia desenvolvida pelo EUROSTAT para a de�nição do subsector da Cultura (ESSnet-CULTURE, Euro-
pean Statistical System Network on Culture, 2012), e adotada pelo INE, Inclui as seguintes classes da CAE-Rev.3: 9001 - Atividades 
das artes do espetáculo; 9002 - Atividades de apoio às artes do espetáculo; 9004 -Exploração de salas de espetáculos e ativi-
dades conexa; 3220 - Fabricação de instrumentos musicais; 8552 - Ensino de atividades culturais

(2015-2019)

Nº de Empresas: 19 120| +16%
Empresas do SCC: 29% 
Nº de Colaboradores: 19 642
Emprego do SCC: 18%

Na EU, as Artes Performativas foram o 
subsector do SCC que registou maior 
crescimento de emprego entre 2013 e 2017, 
correspondendo a 1,2% da força de trabalho 
(Eurostat).

De 2015 a 2019 o volume 
de negócios do subsector 
cresceu 57%, destacando-se:

_ “atividades de apoio às 
artes do espetáculo” (85%). 

_ “atividades das artes do 
espetáculo” (75%), 

(2015-2019)

Volume de Negócios: 529 291M€| +57%
Volume de Negócios do SCC: 8% 
VAB: 210 789 M€|+51%
VAB do SCC: 8%

(Elaborações Próprias com dados do INE – Estatística da Cultura 2019)
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(Retirado da publicação “Estatística da Cultura 2019” – INE, Edição 2020)

A atividade económica do subsector Artes 
Performativas revela grandes assimetrias 
regionais em Portugal. Mais de metade da 
atividade deste subsector concentra-se na 
Região da Área Metropolitana de Lisboa 
(53%) representando as Regiões Norte e 
Centro apenas 19% e 11% do valor gerado, 
respetivamente.

Os dados do INE relativos ao mercado 
internacional das Artes Performativas 
baseiam-se apenas na transação de bens, em 
concreto Instrumentos Musicais, traduzindo 
um de�cit de 27 252 M€, não sendo possível 
aferir os valores da balança comercial 
relativamente às transações de serviços de 
Artes Performativas.

• No contexto da UE, são a Holanda e a Hungria que registam maior número de estruturas 
e de trabalhadores, no entanto, é na Bulgária que a Artes Performativas registam um valor 
acrescentado superior à média europeia.

• O potencial do mercado de soluções digitais que surgiram no contexto pandémico evidencia a 
mudança para modelos de gestão orientados para o comércio que, tradicionalmente, dependem 
fortemente de �nanciamento público, por exemplo, artes performativas e património cultural. 
(IETM, 2020)

FORTES ASSIMETRIAS REGIONAIS: A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA CONCENTRA 
MAIS DE METADE DA ATIVIDADE ECONÓMICA DE ARTES PERFORMATIVAS A NÍVEL 
NACIONAL

INTERNACIONALIZAÇÃO DAS ARTES PERFORMATIVAS 

Exportações: 9 323M€
Exportações do SCC: 5% 
Principal Mercado: Alemanha
Importações: 36 575M€
Importações do SCC: 8%
Principal Mercado: Espanha 

Outros mercados relevantes: Reino Unido e EU
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A Creatives Unite Platform, gerida pela European Creative Hubs Network e pelo Goethe-Institut, reúne 
iniciativas e informações úteis aos SCC, nomeadamente projetos de cooperação, open calls e outras 
oportunidades de internacionalização.

O programa Europa Criativa (2021-2027) continuará também a apoiar o SCC europeu destacando-se a 
vertente CULTURA, destinada a iniciativas que promovem a cooperação transfronteiriça, plataformas, 
networking e tradução literária.

• Novos canais de distribuição (plataformas web, dispositivos móveis) aumentam as 
oportunidades de consumo de teatro e de alcance de públicos quebrando as barreiras físicas.

• A diversidade linguística impõe desa�os à exportação e circulação internacional de artes 
performativas sendo o Teatro o exemplo mais marcante pela predominância da componente 
linguística ao vivo. 

• As estruturas de Artes Performativas estão cada vez mais a incorporar ferramentas digitais para 
novas formas de experimentação e produção, nomeadamente computação grá�ca, elementos 
3D ou hologramas para criar experiências imersivas.

EM PORTUGAL, TEATRO E MÚSICA SÃO AS ÁREAS PERFORMATIVAS COM MAIOR 
EXPRESSÃO EM NÚMERO DE ESPETÁCULOS AO VIVO

(Elaborações Próprias com dados do INE – Estatística da Cultura 2019)
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• Em Portugal, os podcasts têm assumido uma tendência crescente de fazer e comunicar 
conteúdos artísticos, seja para aproximar o público dos equipamentos, ou desenvolver novos 
espaços programação. Várias estruturas culturais têm apostado neste formato.(Revista Gerador, 
2021).

(Elaboração Própria com dados do INE – Estatística da Cultura 2019)

De acordo com o inquérito do INE (2019) 
sobre Espetáculos ao Vivo, assinala-se:

_ A realização de 37 049 sessões de 
espetáculos ao vivo, em 2019, numa 
tendência crescente da maioria das áreas 
performativas, desde 2015;

A totalidade de sessões de espetáculos ao 
vivo registou, em 2019:

_ 16,9 milhões de espectadores, 
_ 125,3 milhões de euros de receitas.

> aumento de 15% relativamente ao ano 
anterior

> Entre 10 áreas performativas consideradas, 
o Teatro e a Música destacam-se de forma 
evidente dos demais: cada uma representa 
36% do total de espetáculos realizados sendo 
também as áreas com maior crescimento 
neste indicador.

AS ARTES PERFORMATIVAS ASSINALAM UMA TENDÊNCIA CRESCENTE EM 
ESPECTADORES E RECEITAS
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(Elaboração Própria com dados do INE – Estatística da Cultura 2019)

As assimetrias regionais veri�cam-
se também ao nível do número de 
espetáculos realizados e respetivas receitas, 
concentrando-se na Região da Área 
Metropolitana de Lisboa (69% do total de 
receitas e 27% do total de espectadores).
 
No entanto, é na Região Norte que se 
registam mais espectadores (39%), gerando 
21% do total de receita de espetáculos. 

A Região Centro regista apenas 5% do 
total de receitas correspondendo a 21% de 
espectadores.

Na Europa, as artes performativas 
demonstraram enorme capacidade 
de inovação durante o con�namento, 
adaptando-se a formatos digitais, por 
exemplo em teatro digital e, na música, com 
o Festival de Gent. Fórmulas que permitiram 
manter a atividade cultural e compensar a 
perda de receitas com o encerramento físico.

MÚSICA É O DOMÍNIO PERFORMATIVO COM MAIS ESPECTADORES (53%) E MAIS 
RECEITAS (79%) 

Espectadores/as de espetáculos ao vivo por modalidade, 2019
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Por modalidade de espetáculo é a área de 
música a mais procurada, representando 
53% do total de espectadores e gerando 
receitas de 98,5 milhões de euros (79% do 
total faturado no subsector). 

Nesta área, destacam-se os concertos de 
Pop/rock com 4,8 milhões de espectadores 
(28,3% do total de espetadores) e 74,6 milhões 
de euros de receitas (59,5% do total faturado).

 O teatro atrai 12,9% do total de espectadores, 
correspondendo a 10,7% das receitas geradas.

• Consumo crescente de música online:
• Entre os utilizadores da Internet, 90% dos 
jovens consomem música online, assim como 
54% dos utilizadores entre 55-74 anos. 
• Entre março e julho de 2020, o Spotify 
registou um aumento médio mensal de 22% 
subscrições. 
(Eurostat Cultural Statistics 2019)
• O impacto dos serviços de streaming não só 
permitiram atenuar a distribuição ilegal, como 
facilitar o acesso a todos os tipos de música. 
Atualmente, para se destacar, muitos serviços 
começam a investir em exclusividade como 
o pré-lançamento de músicas ou a oferta de 
conteúdo exclusivo.

SUSTANTABILIDADE E NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO 
Apesar do crescimento deste subsetor, no contexto nacional e europeu, a crescente procura digital pelas 
artes performativas coloca em questão a sustentabilidade do subsector no contexto online.
Na Irlanda, quase metade dos artistas foram incentivados  a criar e partilhar conteúdos online. No entanto, 
57% referem não lhes ter sido proposta remuneração a esse respeito e apenas 18% referem o pagamento em 
casos pontuais (Arts Council Ireland 2020).
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AUDIOVISUAL E MULTIMÉDIA6

O SUBSECTOR AUDIOVISUAL E MULTIMEDIA REPRESENTA 9% DO EMPREGO DO 
SCC EM PORTUGAL, REGISTANDO-SE ENORMES ASSIMETRIAS REGIONAIS NA 
DISTRIBUIÇÃO DE EMPRESAS

6 De acordo com a metodologia desenvolvida pelo EUROSTAT para a de�nição do subsector da Cultura (ESSnet-CULTURE, 
European Statistical System Network on Culture, 2012), e adotada pelo INE, inclui as seguintes classes da CAE-Rev.3: 1820 
-Reprodução de suportes gravados; 4763 - Comércio a retalho de discos, CD, DVD, cassetes e similares, em estabelecimentos 
especializados; 5821 - Edição de jogos de computador; 5911 - Produção de �lmes, de vídeos e de programas de televisão; 5912 
-Atividades técnicas de pós-produção para �lmes, vídeos e programas de televisão; 5913 - Distribuição de �lmes, de vídeos e de 
programas de televisão; 5914 - Projeção de �lmes e de vídeos; 5920 - Atividades de gravação de som e edição de música; 6010 - 
Atividades de rádio; 6020 - Atividades de televisão; 7722 - Aluguer de videocassetes e discos.

(2015-2019)

Nº de Empresas: 3 835| +30%
Empresas do SCC: 6% 
Nº de Colaboradores: 10 883
Emprego do SCC: 9%

O subsector Audiovisual e Multimédia integra 
Cinema, Rádio, Televisão, Vídeo, Multimédia e 
Videojogos. 

A atividade deste subsector centra-se 
fortemente na Região da Área Metropolitana 
de Lisboa (89% do volume de negócios e 56% 
do número de empresas).

A publicidade é a principal fonte de 
�nanciamento dos principais meios de 
comunicação, incluindo imprensa, rádio e 
televisão, estimando-se que 3 050 postos 
de trabalho no setor dos media sejam 
sustentados pelas receitas da publicidade 
(APAN).

(Elaborações Próprias com dados do INE – Estatística da Cultura 2019)

• Em 2017, o subsector Audiovisual e Multimédia empregava 1,9% da força de trabalho da UE, 
tendo registado também o maior número de empresas criadas entre 2013 e 2017 (Eurostat).

AS ATIVIDADES DE TELEVISÃO CONSTITUEM O PRINCIPAL GERADOR DE RECEITA 
(9% DA FATURAÇÃO DE TODO O SCC EM PORTUGAL)

(2015-2019)

Volume de Negócios: 1 412 169M€| +13%
Volume de Negócios do SCC: 20% 
VAB: 2549 645 M€|+15%
VAB do SCC: 22%
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• No contexto europeu e mundial, o avanço tecnológico em captação de movimento, efeitos 
visuais e animação – nomeadamente através de IA – cria novas oportunidades e possibilitam um 
salto de produtividade para o subsector.

• O formato de Subscrição Digital constitui um modelo de negócio cada vez mais usado no 
subsector Audiovisual e Multimédia, com expansão crescente também em outros subsectores, 
traduzindo-se em remunerações �xas que asseguram alguma segurança.

• Em termos de distribuição, no contexto 
mundial, a maioria dos cinemas adotou 
formatos digitais, mas foi o surgimento de 
serviços de streaming que mais impulsionou a 
transformação deste subsector.

(Elaborações Próprias com dados do INE – Estatística da Cultura 2019)

Também com grande destaque surgem as 
atividades de produção de lmes, vídeos 
e programas de TV, representado 28% 
do volume de negócios do Audiovisual e 
Multimédia e 5% do SCC em Portugal.

A importação de bens do subsector incide em 
Audiovisual e Media Interativa, CD’s, DVD’s e 
Outros Suportes, resultando num decit de 98 
646M€ na balança comercial do mesmo.

AS ATIVIDADES DE TELEVISÃO CONSTITUEM O PRINCIPAL GERADOR DE RECEITA 
(9% DA FATURAÇÃO DE TODO O SCC EM PORTUGAL)

Exportações: 18 405M€
Exportações do SCC: 9% 
Principais Mercados: Angola e Reino Unido
Importações: 117 051M€
Importações do SCC: 28%
Principal Mercado: Espanha 

Outros mercados relevantes: Reino Unido e EU
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O subprograma MEDIA do Europa Criativa visa apoiar o sector Audiovisual e Multimédia:
 • Iniciativas para promover a distribuição de obras e o acesso a mercados
 • Iniciativas para o desenvolvimento de projetos ou um conjunto de projetos (�nanciamento de ardósia)
 • Suporte para a produção de programas de televisão ou vídeo jogos
 • Atividades para aumentar o interesse e melhorar o acesso às obras audiovisuais
 • Atividades de promoção de �lmes europeus, como redes de cinema ou festivais de cinema
 • Iniciativas para aproximar os �lmes europeus dos cidadãos, passando a ser locais.
 • Medidas que facilitem a coprodução internacional e fortaleçam a circulação e distribuição das obras
 • Atividades para desenvolver habilidades e capacidades de pro�ssionais do setor audiovisual

Produção Cinematográ�ca em Portugal, (Nº), 2012-2019

De acordo com o Instituto do Cinema e do 
Audiovisual (ICA), em 2019:

_ Portugal produziu 66 �lmes (-8,3% face ao 
ano anterior) dos quais 16 foram de autoria 
nacional. 

_ No total foram apoiados 96 �lmes (46% 
�cção, 30% documentário e 24% animação). 

_ Dos 47 �lmes estreados no âmbito da 
produção cinematográ�ca nacional, 32 
correspondem a �cção e 15 a documentários.

• O subsector Publicidade contribui para 
a sustentação �nanceira de produções 
culturais e cinema independente através da 
taxa adicional sobre a publicidade recolhida 
pelo ICA, tendo constituído cerca de 18 M€ 
de receita para o ICA e Cinemateca em 2017 
(APAN). 
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CONSUMO FÍSICO NACIONAL E TENDÊNCIAS DE CONSUMO DIGITAL

(Retirado da publicação “Estatística da Cultura 2019” – INE, Edição 2020)

(Retirado da publicação “Estatística da Cultura 2019” – INE, Edição 2020)

Considerando 185 recintos que reportaram 
informação ao ICA, em 2019, foram exibidos 
1.347 �lmes, totalizando:

_ 83,2 milhões de euros de receitas de bilheteira

_ 15,5 milhões de espectadores

A taxa de ocupação média das salas de 
cinema em Portugal é de 12,2%. 

Acima desta média, encontram-se as regiões: 
_ Área Metropolitana de Lisboa (14,3%), 
_ Região Autónoma dos Açores (13,2%) 
_ Região Norte (12,6%).
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Atendendo à origem dos �lmes, os de 
produção norte-americana registaram a 
maioria dos espectadores, seguidos das 
coproduções com 35%. Já os �lmes europeus 
atraíram 9,5% do total de espectadores 
de cinema, dos quais 4,3% de produção 
cinematográ�ca portuguesa.  

• O con�namento obrigatório global 
impulsionou o consumo cultural Audiovisual 
e Multimédia no meio digital. Entre março e 
julho de 2020 a Net�ix registou um aumento 
médio mensal de 36% de subscrições 
(Eurostat Cultural Statistics 2019).

(Retirado da publicação “Estatística da Cultura 2019” – INE, Edição 2020)

No âmbito da Criatividade, Tecnologia e Inovação, o plano “Visão Estratégica para o Plano de 
Recuperação Económica de Portugal 2020-3030”, propõe a criação de um programa para �nanciamento de 
digitalização de conteúdos e obras artísticas o qual se aplica ao cinema, em articulação entre instituições 
culturais  como a cinemateca, arquivo nacional sonoro e empresas tecnológicas e Centros Tecnológicos e de 
Investigação.
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LIVROS E IMPRENSA7

O SUBSECTOR LIVROS E IMPRENSA DETEM UM PESO CONSIDERÁVEL NO EMPREGO 
DO SCC PORTUGUÊS 

(Elaborações Próprias com dados do INE – Estatística da Cultura 2019)

(2015-2019)

Nº de Empresas: 11 733| -1% (2015)
Empresas do SCC: 18% 
Nº de Colaboradores: 135 695
Emprego do SCC: 31%

As atividades económicas que se relacionam 
com o setor Livros e Imprensa representa 18% 
das empresas e 31% do emprego do Setor 
Cultural e Criativo (SCC) em Portugal.

A atividade do setor Livros e Imprensa tem 
uma forte presença na Região da Área 
Metropolitana de Lisboa (45% do valor 
gerado), seguida da Região Norte (28%) e da 
Região Centro (12%).

• Cada vez mais adaptado ao contexto digital, no contexto global, o subsector tem apostado 
em formatos enriquecidos com conteúdo audiovisual (podcasts, audiolivros, etc.), ao encontro de 
públicos mais jovens.

7 De acordo com a metodologia desenvolvida pelo EUROSTAT para a de�nição do subsector da Cultura (ESSnet-CULTURE, 
European Statistical System Network on Culture, 2012), e adotada pelo INE, inclui as seguintes classes da CAE-Rev.3: 1811 
- Impressão de jornais; 1812 - Outra impressão; 1813 - Atividades de preparação da impressão e de produtos media; 1814 
-Encadernação e atividades relacionadas; 4761 - Comércio a retalho de livros, em estabelecimentos especializados; 4762 - 
Comércio a retalho de jornais, revistas e artigos de papelaria, em estabelecimentos especializados; 5811 - Edição de livros; 5813 
- Edição de jornais; 5814 - Edição de revistas e de outras publicações periódicas; 6391 - Atividades de agências de notícias; 7430 
-Atividades de tradução e interpretação;

O formato de Subscrição Digital tem vindo a 
a�rmar-se como modelo negócio frequente 
face a uma procura por formatos digitais.

APESAR DE UMA LIGEIRA DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS, O SUBSECTOR 
LIVROS E IMPRENSA REGISTOU UM AUMENTO DE 10% DO VAB E DE 4% DO VOLUME 
DE NEGÓCIOS

(2015-2019)

Volume de Negócios: 2 862 331M€| +4%
Volume de Negócios do SCC: 41% 
VAB: 859 857M€|+10%
VAB do SCC: 34%
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• Na Europa, o subsector Livros e Imprensa começa a desenvolver estratégias inovadoras de 
monetização: face a novos modelos de consumo, surgem modelos de negócios para aumentar as 
receitas digitais.

• As vendas nas livrarias caíram entre 75% e 95% na maioria dos países da UE devido ao 
con�namento. Já as vendas online aumentaram acentuadamente (+ 52% em março e + 180% em 
abril), e algumas editoras decidiram publicar títulos exclusivamente online.

As relações no comércio internacional 
são estabelecidas de forma notória com 
Moçambique, Angola, Espanha, França e 
Reino Unido no que respeita à exportação e 
importação de livros e jornais. 

Na EU, 28% das 360 000 empresas do 
subsector Livros e Imprensa são especializadas 
em atividades de tradução e interpretação.

DIVERSIFICAR ATIVIDADES PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO DO SECTOR

2019

Exportações: 31 688M€
Exportações do SCC: 16% 
Importações: 114 034M€
Importações do SCC: 27%

Outros mercados importantes: Moçambique, 
Angola, Espanha, França, e Reino Unido

Em Portugal, a Direção Geral do Livro Arquivos e Bibliotecas dispõe de um Programa de Apoio à 
Tradução no estrangeiro de obras de autores portugueses/língua o�cial portuguesa, e um Programa de 
Apoio à Edição de Obras de Ilustração e Banda Desenhada no estrangeiro

(Elaborações Próprias com dados do INE – Estatística da Cultura 2019)
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As atividades de impressão e de distribuição 
destacam-se do conjunto destas atividades 
económicas, gerando 66% do volume de 
negócios deste subsetor e 27% de todo o SCC 
em Portugal. As atividades de edição (Livros, 
jornais, revistas e publicações periódicas) 
representam 22% das receitas geradas. 

8 Reuters, Digital News Report 2020.

Embora os meios de comunicação tradicionais 
ainda sejam considerados fontes privilegiadas, 
o acesso à imprensa escrita é cada vez mais 
por via digital (redes sociais, aplicações e sites), 
tendo aumentado nos principais mercados 
(Alemanha, Espanha e Reino Unido) em 
detrimento de jornais e revistas impressos.8

Em 2019, o Inquérito do INE às Publicações 
Periódicas apurou a produção de 963 
publicações, assinalando:

_ 19.323 edições; 
_ 289,7 milhões de exemplares em tiragem 
anual;
_ 201,7 milhões de exemplares de circulação.

Deste registo total de publicações, 53,7% 
tiveram como suporte de difusão o papel, 
enquanto que as demais foram difundidas em 
suporte papel e eletrónico simultaneamente. 

CONSUMO FÍSICO NACIONAL E TENDÊNCIAS DE CONSUMO DIGITAL

(Retirado da publicação “Estatística da Cultura 2019” – INE, Edição 2020)

• Os jornais representaram 37,8% do 
total de publicações, concentrando 78,5% das 
edições anuais, 67,1% da tiragem total, 65,1% 
da circulação total, 69,5% dos exemplares 
vendidos e 51,6% dos exemplares distribuídos 
gratuitamente. 
• As revistas totalizaram 46,5% das 
publicações, 17,7% das edições anuais, 30,7% 
da tiragem total, 31,8% da circulação total, 
28,8% dos exemplares vendidos e 40,8% dos 
exemplares distribuídos gratuitamente.

• O formato Podcast é cada vez mais usado para aceder a notícias, principalmente por públicos 
mais jovens (entre 18-24 e entre 24-34). 

• The Guardian (Reino Unido), Aftenposten (Noruega) e Les Echos (França) estão entre os editores 
que lançaram podcasts diários de sucesso nos últimos dois anos, (Reuters), Digital News Report 
2020.8
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Receitas e Despesas das publicações periódicas, 2012-2019

As receitas de 288 910 milhares € obtidas 
pelas publicações periódicas em 2019, foram 
maioritariamente provenientes da venda dos 
exemplares (59,2%), mas também de uma 
signi cativa parte de publicidade (35,6%). 
Não obstante, os jornais faturaram 58% e as 
revistas 41,1% das receitas totais. 

• A internet tornou-se um importante canal 
de acesso e consumo de conteúdos culturais. 
No entanto, o acesso por meio de fontes 
ilegais (gratuitas) é uma prática permanece 
(crescente no período de con namento), 
constituindo uma economia paralela que 
prejudica a sustentabilidade de muitos 
subsetores. Videojogos, música e download de 
e-books são os mais afetados pela pirataria 
(NESTA, 2020). 

Um novo enquadramento regulamentar melhora as oportunidades de remuneração por via do 
licenciamento e proteção de conteúdo protegido por direitos de autor. 

Em 2019, a Comissão Europeia adotou a Diretiva sobre Direitos de Autor no Mercado Único Digital, 
reforçando a necessidade de as plataformas desenvolverem maiores esforços para prevenir as 
violações de direitos de autor pessoal (artº 17) e garantir que os autores e intérpretes recebam 
informações adequadas e proporcionais remuneração pela exploração das suas obras (artº 18 a 
23). 

Não obstante a adaptação e consolidação digital, o consumo presencial permanece um elo 
essencial em áreas como o cinema, livrarias, salas de espetáculo e festivais. O consumo presencial 
/ físico estabelece importantes laços sociais e territoriais deparando-se, no entanto, com a 
necessidade de transformação, alterando a cadeia de valor para uma indústria mais híbrida de 
forma a combinar a integração de conteúdo e interação digital.

(Retirado da publicação “Estatística da Cultura 2019” – INE, Edição 2020)
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A dinâmica de Produção e Fruição Cultural e Criativa e os subsectores de atividade analisados nes-
te guia confrontam-se atualmente com novos paradigmas de produção, distribuição e consumo. A 
digitalização, novos modelos colaborativos e espaços de cocriação, mudanças legislativas para os 
direitos de autor e uma maior consciência ambiental estão na base da recon�guração dos SCC. As-
siste-se, assim, ao surgimento de novos modelos de produção com potencial de atração de públicos 
não tradicionais, através de dinâmicas de distribuição e consumo digital. 

Cada vez mais os subsetores analisados neste guia estão a integrar a digitalização aos mais diversos 
níveis, apresentando-se alguns exemplos que demonstram as potencialidades abertas:

O National Theatre, em Londres, não só 
adotou a possibilidade de apresentar as suas 
produções adaptadas ao contexto online por 
via do National Theatre at Home, integrando 
um serviço por subscrição – à semelhança 
de inúmeros teatros e salas de concerto na 
Europa – como também assumiu uma nova 
linha de intervenção artística com o projeto 
Immersive Storytelling Studio, através do qual 
artistas e pro�ssionais de Teatro trabalham em 
cocriação com pro�ssionais de tecnologias 
emergentes para desenvolver novos formatos 
e experiências “performativas”.

Experimentação artística: o projeto Discrete 
Figures explorou as artes performativas 
introduzindo a matemática e as ciências 
computacionais, para a criação de uma 
coreogra�a com tecnologia de IA num palco 
projetado para interatividade partilhado entre 
performers e drones.

TENDÊNCIAS E BENCHMARKING

DIGITALIZAÇÃO: novo paradigma de criação, distribuição e consumo
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Do ponto de vista comercial, estas parcerias abrem oportunidades para novos 
uxos de receita, 
principalmente com base nas tecnologias digitais e, consequentemente, abrindo as portas para a 
inovação nos modelos de negócio.

Nas Artes Visuais, além do aumento gradual de vendas através de plataformas online dos últimos 
anos, acentuado pelo con�namento de galerias de arte, leiloeiras e feiras de arte, as tecnologias 
digitais representam também novas formas de criar objetos artísticos:

As técnicas computacionais induzidas 
por algoritmo permitem gerar resultados 
relacionados com a produção de obras de 
arte. 
O coletivo francês Obvious Art produziu o 
primeiro quadro gerado por IA a ser leiloado 
na Christie’s, quebrando radicalmente com 
os critérios tradicionais de autoria, raridade e 
antiguidade associados ao mercado da arte 
lançando de forma mais evidente a re
exão 
sobre novas formas de criação artística. 

No domínio da imprensa / comunicação 
social, o The New York Times tem sido um 
dos media internacionais pioneiros a apostar 
numa oferta não só de acesso digital como 
de produção de conteúdos jornalísticos com 
recurso a tecnologias de realidade virtual 
e aumentada, em formatos disponíveis na 
secção especializada Immersive (AR/VR).



25

Face a novas tendências de procura e consumo cultural online, e à diversi	cação de formatos 
e plataformas de distribuição, muitas entidades culturais começam a ampliar a produção de 
conteúdos alternativos adaptados às tendências entre os “novos públicos”.

O Musée d’Orsay, tal como inúmeros outros 
museus, teatros e estruturas de artes 
performativas, começou a disponibilizar 
podcasts adaptados a crianças, contando 
histórias inspiradas nas obras do museu. 

Também em Portugal, os Podcasts têm 
constituindo uma tendência crescente entre 
inúmeras instituições de artes performativas, 
seja para aproximar o público dos 
equipamentos culturais, ou para desenvolver 
novos espaços de programação, disseminados 
nas mais diversas plataformas.

O festival Ars Electronica (Linz) é um pioneiro 
neste campo, reunindo todos os anos 
artistas, cientistas “tecnólogos” e o público 
em geral para o seu prestigiado Prix Ars 
Electronica, que premeia a criatividade e a 
inovação na utilização de meios digitais em 
diversas categorias, incluindo animação por 
computador e IA. Outros encontros renomados 
incluem ArtFutura (em várias cidades) e o 
Mutek entre outros.

A conjugação da arte e da criatividade numa mesma esfera tem sido por si só uma tendência 
crescente com exemplos icónicos de Arte Digital.
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Novas formas de colaboração (desenvolvimento de projetos colaborativos entre pequenas 
empresas / freelancers) levam a modelos inovadores como centros criativos e espaços de 
coworking que podem gerar desenvolvimento socioeconómico.

O projeto do MIT (Estados Unidos) Opera 
of the Future explora, desde 1987 conceitos 
e técnicas para o futuro da composição, 
performance, aprendizagem e expressão 
musical. O espectro da pesquisa inclui o design 
de instrumentos musicais, conceitos para 
novos espaços de atuação, viagens interativas, 
instalações permanentes e novos dispositivos 
musicais.

A Fábrica do Futuro, em Porto Alegre, no 
Brasil, junta um conjunto de criativos com 
competências diversas, num espaço com 
funcionalidades tecnológicas especializadas, 
permitindo a economia de escala na produção 
de eventos híbridos, eventos imersivos, 
produtos audiovisuais, além de espaços de 
“gowork”.

A Somerset House, no Reino Unido, funciona 
como espaço cultural e como incubadora 
onde artistas, criadores, freelancers e 
empresas criativas de Londres trabalham 
em colaboração, com acesso a mentoria e a 
funcionalidades tenológicas. Privilegiam-se 
artistas emergentes e temáticas de trabalho 
relacionadas com as problemáticas globais da 
atualidade. 

MODELOS COLABORATIVOS: Espaços de cocriação e inovação criativa
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No contexto da distribuição e consumo digital, o streaming e outros formatos de difusão são 
um investimento que exige equipas especializadas, custos adicionais com plataformas e direitos 
autorais e conexos, no entanto com potencial de criação de novos empregos do sector audiovisual 
e multimédia e outros.

É importante que as organizações de artes performativas e outras atividades ao vivo possam 
executar eventos live ou de arquivo numa lógica “on demand” transmitidos nas suas próprias 
plataformas de forma a gerirem os seus próprios dados, a partir dos quais podem analisar per�s, 
interesses e comportamento dos seus públicos.

Para desenvolver processos de internacionalização importa não só a relevância da cooperação 
dentro do próprio subsector em causa e de sinergias que possa criar com outros ou com entidades 
terceiras (públicas ou privadas), como também através da cooperação e do desenvolvimento de 
redes com outros países para o fomento da presença de projetos internacionais em Portugal e vice-
versa.

Entre muitas outras estruturas, a Berliner 
Philarmoniker lançou o Digital Concert 
Hall como serviço de streaming próprio, 
apresentando concertos em Live Stream ou 
“on demand”, mediante subscrição mensal.

STREAMING E LIVE TO DIGITAL: novos formatos de distribuição e consumo 

INTERNACIONALIZAÇÃO
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GUIA DE APOIO ÀS INDÚSTRIAS 
CULTURAIS E CRIATIVAS

No âmbito do apoio à promoção 
e  internacionalização das empresas 
portuguesas, A AICEP Portugal Global 
disponibilizou o Guia de Apoio às Indústrias 
Culturais e Criativas (2020) com o objetivo de 
dotar as associações, empresas, agentes e 
pro�ssionais destes sectores, com informação 
sucinta sobre programas e mecanismos de 
apoio disponíveis. 
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