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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 internacionaliza-
ção de Jovens Talentos nacionais no âmbito das Indústrias Culturais e Criativas.

No âmbito deste projeto, os guias Tendências de Mercado | Creative Biztrends pretendem compi-
lar e disseminar tendências e conhecimento sobre o sector cultural e criativo, em torno dos seguin-
tes 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 I. Novos Media e Conteúdos Digitais apresenta uma análise do contexto económico nacio-
nal e de tendências internacionais para os subsectores culturais e criativos que integram atividades 
relacionadas com conteúdos e media digitais, software, jogos, novas tecnologias para as artes e 
línguas, software educacional e tecnologias eletrónicas.
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I. Novos Media e Conteúdos Digitais 
À medida que o fenómeno da conectividade global acelera, com a integração física e 
virtual da Internet of Things, Inteligência artificial, Big Data, Realidades Virtual e Aumen-
tada e outras tecnologias inteligentes, cada vez mais capazes e precisas, torna-se inevi-
tável que a digitalização intervenha na forma como vivemos, trabalhamos, aprendemos, 
interagimos e pensamos. Os dispositivos, as tecnologias e respetivas possibilidades estão 
cada vez mais presentes, mais ou menos visivelmente, no quotidiano sendo importante 
aproveitar as oportunidades que apresentam sem, no entanto, esquecer que a resiliência 
digital consistirá em garantir que, nesta era, se preserva e valoriza a dignidade humana, a 
liberdade, a igualdade, a segurança, a democracia e outros direitos e valores fundamen-
tais, contribuindo para um desenvolvimento sustentável das sociedades. 

O guia I. Novos Media e Conteúdos Digitais apresenta uma caracterização de atividades 
criativas que se integram genericamente neste setor. Em termos estatísticos, não existe 
uma categorização específica para o sector, sendo o mesmo integrado nos domínios ge-
néricos de Consultoria e Programação Informática.

A informação apresentada tem por base, neste contexto, dados do Instituto Nacional de 
Estatística (Estatísticas da Cultura 2019), do Banco de Portugal, relatórios de estruturas 
oficiais europeias e recorre a estudo de benchmarking, apresentando tendências globais 
no âmbito da valorização das suas potencialidades, em particular das apresentadas pe-
las atividades ligadas à programação informática de natureza lúdica, educativa e de en-
tretenimento e à “gamificação” de conteúdos digitais.
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CARACTERIZAÇÃO DOS SUBSECTORES: 
CONTEXTO NACIONAL E EUROPEU
CONSULTORIA E PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA1

A TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO DO SUBSECTOR É 
EVIDENTE COM UM AUMENTO MUITO SIGNIFICATIVO 
DE: VOLUME DE NEGÓCIOS, EXPORTAÇÕES E RIQUEZA 
GERADA

1   Fonte de Dados: Banco de Portugal – Quadros do Setor. Setor não incluído nas estatísticas do SCC do INE. Inclui, no entanto,  
    as classes das CAE Rev.3 da metodologia de análise das ICC da Direção Geral das Atividades Económicas: 6201 - Atividades de  
    programação informática; 6202 - Atividades de consultoria em informática. 

Distribuição regional das atividades de Consultoria 
e Programação Informática (% empresas)

(2015-2019)

Nº de Empresas: 7 027 | +42%
Nº de Colaboradores: 53 690 | +65% 

O crescimento da indústria portuguesa de 
Consultoria e Programação Informática tem 
um reflexo socioeconómico muito significativo, 
gerando +65% de postos de trabalho neste 
período.

A atividade deste subsector concentra-se na 
Área Metropolitana de Lisboa (52%), seguida 
da Região Norte (26%) e Centro (14%).

•  O crescimento deste subsector prende-se   
    com a tendência mundial para a digitaliza-  
    ção de bens, serviços, modos de produção e 
    de vivência em sociedade.

•  As competências de programação e com- 
    putação estão hoje presentes nos objetos  
    mais simples e nas práticas caseiras ou pro- 
    fissionais, ao encontro de um quotidiano   
    cada vez mais “inteligente”, automatizado e  
    interligado.
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FACE A UM MERCADO CADA VEZ 
MAIS DIGITAL E INFORMATIZADO, 
O SUBSECTOR SUPORTA A DISSEMI-
NAÇÃO E PROLIFERAÇÃO DE NOVOS 
MEDIA E CONTEÚDOS DIGITAIS 

Vendas e Prestações de Serviços

Evolução do Volume de Négócios das atividade de 
Consultoria e Programação Informática

(2015-2019) 

Volume de Negócios: 3 660 Milhões €  | +78%
VAB: 2 157 Milhões € | +89% 

O crescimento do volume de negócios e o 
aumento de criação de riqueza pelo subsector 
é notável..

DIVERSIDADE DE START-UPs TECNOLÓGI-
CAS EM PORTUGAL

O portal Tracxn Technologies mapeou as 
Startups em Portugal neste SCC, regis-
tando em 2019/2020 cerca de:

•   342 startups de SaaS (diversos tipos          
     de serviço, normalmente em formato de    
     subscrição)
•   108 startups de Inteligência Artificial    
     (tradução, robótica, distribuição e vendas,  
     manutenção preditiva, etc.).
•   71 startups de Online Travel 
•   37 startups de EdTech (línguas, treino   
     clínico, tutores online, jogos educativos,   
     etc.)
•   62 startups de Internet of Things    
     (consume e armazenamento de energia;   
     objetos e funções conectadas, etc.)
     26 startups de Gaming (comando por voz,  
     plataforma streaming, estratégia, casual  
     games, etc.).
(NOTA: dados aproximados visto que algumas 
empresas podem corresponder a mais que 
uma tipologia)

A transição digital é um instrumento essencial 
da estratégia de desenvolvimento do país, 
em linha com as orientações do Pacto Eco-
lógico Europeu e com os investimentos da UE 
para 2021-2027.

•   Tecnologias de computação mais  
     avançadas são cada vez mais solicitadas      
     para criar experiências mais atrativas           
     e imersivas em diferentes domínios:            
     comunicação social, entretenimento,   
     cultura, cuidados de saúde, design, moda,  
     arquitetura, turismo, etc.
•   As próprias formas de produção e    
     plataformas de consumo (principalmente  
     a retalho) estão cada vez mais ancoradas  
     em processos computacionais.
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2   De acordo com a metodologia desenvolvida pelo EUROSTAT para a definição do subsector da Cultura (ESSnet-CULTURE,   
     European Statistical System Network on Culture, 2012), e adotada pelo INE, inclui a classe da CAE-Rev.3: 5821 - Edição de jogos  
     de computador.
3   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.

PAPEL RELEVANTE DOS SERVIÇOS 
DE PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA NA 
BALANÇA COMERCIAL NACIONAL

VIDEOJOGOS2 

GAMING: UM SECTOR AINDA RESIDUAL 
EM PORTUGAL, EMBORA COM TENDÊN-
CIA DE CRESCIMENTO GLOBAL

(2015-2019) 

Exportações: 320 Milhões € (+90% 2015) 
Exportações no Volume de Negócios: 20,3%

No comércio internacional, este setor destaca-
-se com um superavit de 1.152 milhões €, contri-
buindo para o equilíbrio da balança comercial 
portuguesa. 

As exportações representam 42,4% das vendas 
e prestações de serviços do subsector, e as 
importações apenas 20% das compras, reve-
lando a importância primordial do consumo 
intermédio no mercado interno. 

A indústria de videojogos distribui-se entre a 
Área Metropolitana de Lisboa (32%) e Região 
Norte (27%).

(2019) 

Nº de Empresas: 41
Empresas do SCC : 0,1%
Nº de Colaboradores: 91
Emprego no SCC: 0,1%

No contexto português o subsector de video-
jogos é reduzido, no entanto, trata-se de uma 
atividade que interage com mercados dinâ-
micos e que se encontra, globalmente, em 
crescimento.

O surgimento da EdTech (Educational Technolo-
gy) abriu um amplo espectro de desenvolvimento 
para o subsector.

Nº Empresas das Atividades de Edição e
 Videojogos por região

•   A crise pandémica Covid-19 veio reforçar a 
     importância da indústria de tecnologia   
     educacional (EdTech) conjugando a práti-  
     ca educacional com a inteligência    
     artificial e ciência da computação, aplicada  
     aos diversos contextos e ferramentas de   
     ensino virtual.
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(2015-2019)

Volume de Negócios: 7 280 M€
Volume de Negócios do SCC: 0,1% 
 
A tendência de crescimento é mais evidente a 
partir de 2017 sendo o ritmo de crescimento do 
volume de negócios mais rápido que do nº de 
empresas.

•   Portugal começa a ser um pequeno player  
     no mercado mundial da indústria dos Video 
     jogos, sector que revela elevado potencial           
     de crescimento e de criação de valor no   
     âmbito das indústrias criativas.
•   A reduzida dimensão do mercado interno               
     requer foco em mercados internacio-  
     nais e desenvolvimento de produtos de       
     cariz transcultural.
•  A indústria dos videojogos tem sido um dos  
    principais impulsionadores de avanços de   
    software e produção de conteúdo, gerando  
    sinergias com outros SCC, nomeadamente   
    com o cinema, multimédia, música, design,   
    entre outros.

Em Portugal, verifica-se:
•   dificuldade de manter profissionais qua-  
     lificados no país dada a reduzida dimensão  
     económica dos projetos;
•   a necessidade de apoiar a ligação dos   
     produtores locais no processo de inserção   
     em cadeias de valor globais;
•   a necessidade de captação de investimento  
     externo e especializado.

Longe de ser um dos principais mercados 
mundiais na indústria dos videojogos,  
Portugal começa a entrar no mapa dos  
gamers e a deixar a imagem de “n00b” 
(newbie). As receitas do jogo eletrónico em 
Portugal somaram cerca de 265 milhões €, em 
2018, colocando o país em 39º no ranking do 
“Global Games Market Report” Newzoo.

ATIVIDADES DE VIDEOJOGOS EM 
PORTUGAL REGISTARAM CRESCIMEN-
TO DE + 418% DO VOLUME DE NEGÓ-
CIOS ENTRE 2015 E 2019

Volume de Negócios (Milahres €) e Nº Empresas 
das Atividades de Edição de Videojogos
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O subsector de Videogames / Gaming 
revelou-se um dos poucos domínios 
de atividade imunes à crise global da 
pandemia Covid-19, juntamente com as 
plataformas de streaming.

Globalmente o subsector de Videojogos 
cresceu 3% no período de confinamento, 
evidenciando-se em três dinâmicas:

•  Venda: A Steam, principal loja digital para  
    videojogos de computador, registou mais   
    de 23 milhões de jogadores simultâneos em  
    março de 2020, superando todos os   
    recordes anteriores.

•  Assinaturas: A Microsoft relatou um      
   aumento substancial de usuários de seu         
   serviço Xbox Game Pass nos meses de   
   março e abril de 2020, levando-o para   
   mais de 10 milhões de assinantes.

•  Streaming: O serviço de streaming Twitch  
    viu mais de três bilhões de horas de   
   conteúdo assistido no primeiro trimestre de  
   2020, um aumento de 20% em relação a   
   2019.

Em Portugal, a Inspeção Geral das Atividades 
Culturais é responsável por avaliar a legitimi-
dade de exploração das obras, emitindo o 
respetivo selo de autenticação. 

Globalmente, o desenvolvimento de 
Videojogos está entre as quatro indústrias lide-
radas por direitos autorais mais proeminentes 
e a demonstrar inovação digital ( juntamente 
com o Audiovisual, Música e Edição).

A Sociedade Portuguesa para a Ciência dos 
Videojogos (SPCV) inclui a atividade de distri-
buição dos Videojogos, verificando um elevado 
Volume de Negócios em Portugal, em 2019:

•   144,7 milhões € de vendas físicas em lojas   
     ou através das plataformas Sony, Microsoft,  
     Nintendo e Steam. 
•   Não se inclui o mercado mobile e as ven-  
     das de jogos para PC através de platafor  
     mas de editoras e conteúdos extra    
     para jogos de consola.

ENTRE 2015 E 2019, PORTUGAL AUTEN-
TICOU, EM MÉDIA, 710 VIDEOJOGOS 
POR ANO

PERSPECTIVA ALARGADA DO 
SUBSECTOR (SPCV)

Número de videojogos classificados com selo de 
autenticação emitido pela Inspeção-Geral das 
Atividades Culturais
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Tendências de mercado
•   Predomina a venda de consolas 
•   Fraca expressão do consumo online

Jogos mais vendidos em Portugal (2020)
•   FIFA 20 e  FIFA 19
•   GRAND THEFT AUTO V
•   RED DEAD REDEMPTION 2
•   SPIDER-MAN
•   GRAN TURISMO SPORT
•   GOD OF WAR
•   DAYS GONE 
•   UNCHARTED 4: A THIEF’S END

Mobile Gaming é o segmento com maior 
crescimento no mercado mundial de
“videogames”.
 
Os jogos móveis (incluindo smartphone 
e tablet) são o maior segmento em 2020, 
perspetivando-se um crescimento de +13,3%/
ano, incluindo a Europa.
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MODELOS DE MONETIZAÇÃO

Além das Subscrições / Assinaturas, o modelo 
In-app purchases é particularmente utilizado 
no subsector de gaming. Os jogadores são in-
centivados a fazer micro-transações, pagando 
conteúdo premium para ter acesso a items ou 
vantagens no jogo.

Em Mobile gaming (smartphones e tablets) 
predominam os “jogos casuais” e “hiper-ca-
suais” reproduzidos através de aplicação.
Aqui, as receitas provêm principalmente de 
publicidade e compras no jogo.

Numa abordagem mundial, em 2020
•   A região Ásia-Pacífico domina o mercado   
     dos Jogos informáticos 
•   A Europa encontra-se em 3º lugar sendo   
     considerada um mercado de evolução lenta 

MERCADOS MUNDIAIS DE GAMING 

$159,3Bn
2020 Total

+9.3%
YoY

2020 Global Games Market
Per Segment

(Retirado do “Global Games Market Report” 2020 -Newzoo)

2020 Global Games Market
Per Region

•   O Mobile Gaming (Smartphones e Tablets) é  
     o maior segmento de mercado, com   
     tendência de crescimento nos próximos   
     anos. 
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Como exposto neste guia, apresentam-se tendências de crescimento e evolução das tecnologias 
digitais, das ciências computacionais assim como de consumo digital e dos outputs produzidos neste 
âmbito. Importa, assim, perceber as potencialidades que estas atividades e indústrias representam 
para a sociedade. As atuais oportunidades abertas pela computação, inteligência artificial e ou-
tras tecnologias digitais, interativas e adaptativas em relação com outros sectores de atividade, 
da indústria transformadora à saúde, da educação aos serviços, ou a outros SCC. O mesmo sucede 
com a indústria de jogos e a tendência crescente de “gamificação” os quais representam não só um 
instrumento de entretenimento, mas também uma ferramenta de interação social e de divulgação 
e comunicação de mensagens nos mais diversos domínios, da saúde à inclusão, muitas vezes por de 
acesso gratuito.

A ambos os subsectores carece a necessidade de internacionalização, desde logo pela sua natureza 
e implicações num mundo globalizado, mas também pela necessidade de alcançar mercados que 
permitam o seu desenvolvimento. 

Assim, apontam-se como tendências transversais às atividades visadas neste guia:
•   Intersectorialidade
•   Internacionalização

Sistemas de computação interativa e adaptativa são cada vez mais aplicados à indústria e sectores 
de atividade, da indústria transformadora à medicina, da domótica a sistemas de segurança, entre 
inúmeras formas que a inteligência artificial assume, em tarefas comuns, já nos nossos dias. 

TENDÊNCIAS E BENCHMARKING

NTERSECTORIALIDADE

No exemplo da aplicação à indústria da 
aviação, O “ambiente” computacional 
Microsoft Flight Simulator tem uma 
capacidade de captação, interpretação e 
produção de dados cujo rigor lhe permite ser 
um sistema usado em treino real de pilotos 
profissionais.
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O realismo é um fator de sucesso da 
adaptação do Flight Simulator a formato 
de videojogo, sendo um dos videojogos mais 
conhecidos e jogados, não só em ambiente 
Xbox Microsoft como em outras plataformas e 
também online.

A zSpace combina elementos de AR e VR 
para criar experiências realistas, imersivas e 
interativas, aplicações que permitem obter 
conhecimento sobre genética e o corpo 
humano, bem como uma vasta gama de 
serviços para profissionais e organizações do 
sector educativo.

A CreativeLive disponibiliza aulas para adultos, 
nos mais variados temas, desde técnicas 
fotográficas a gestão do tempo, Arte e Design, 
Arts and Crafts, etc., através de streaming on-
demand ou ao vivo.

Apresentam-se exemplos relacionados com a educação e de como este sector pode beneficiar 
dos avanços computacionais, e com a utilização de novas ferramentas digitais baseadas em 
tecnologias de jogos e novas formas de conteúdo cultural
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O projeto H-Farm Campus, com presença em 
várias cidades em Itália, projeta e implementa 
cursos que fornecem ferramentas necessárias 
para enfrentar os desafios futuros, através de 
uma abordagem multidisciplinar, colaborativa 
e experiencial. Considerando a transformação 
digital visa a formação contínua como pré-
requisito para a atualização de noções e 
competências, de forma a adequá-las a novas 
profissões. A missão da H-FARM Education é 
ajudar os alunos a desenvolver o seu potencial 
através do ensino dinâmico de competências 
transversais e utilização de novas tecnologias.

Code Club , projeto presente em vários países, 
consiste num clube extracurricular para jovens 
de 9 a 13 anos. Os clubes são organizados 
por professores e voluntários e apoiados por 
projetos e recursos gratuitos do Code Club. 
Nas sessões do clube, os jovens seguem os 
guias de projetos criados para o grupo. Os 
organizadores oferecem suporte para ajudar 
os jovens a criar jogos, animações e páginas 
da web usando Scratch, Python e outras 
linguagens.

O projeto TeenTech, no Reino Unido apoia 
adolescentes na aquisição de competências 
e na orientação para carreiras profissionais 
contemporâneas em colaboração com 
empresas, universidades, organizações 
empresariais e parcerias educacionais para 
construir programas sustentáveis e criativos 
com foco em regiões de maior necessidade 
social.

Por outro lado, os próprios sistemas educativos também tendem a introduzir a aprendizagem 
de tecnologias digitais nos seus currículos
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Baseado na tridimensionalidade e numa 
lógica de construção modular, o MineCraft 
Education permite adapta-se à temática 
para utilização em contexto escolar ou de 
aprendizagem informal.

O já icónico Battlefield continua a ser um 
sucesso e, desde a sua génese, constitui 
um forte impulsionador do interesse pelo 
conhecimento da História, em particular dos 
acontecimentos ligados à II Guerra Mundial.

Através do Civilization o utilizador é levado a 
conhecer diversas civilizações da História ou, 
convidado a construir o seu próprio projeto de 
civilização com todas as componentes que a 
vida em sociedade implica.

No caso das tecnologias e estruturas de Videojogos, para além da influência na “socialização 
virtual” e na saúde mental que a atividade pode ter, a indústria afigura-se também adequada à 
relação com a educação
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No que diz respeito à internacionalização, as indústrias visadas neste guia, sendo altamente 
competitivas, são também grandes oportunidades para os profissionais da área e baseiam-se em 
modelos de trabalho que permitem autonomia geográfica.

Cada vez mais as próprias tecnologias democratizam as oportunidades e permitem que os 
criadores apresentem os seus projetos individuais, online, recorrendo a financiamento próprio, 
crowdfunding ou apoios, para testarem o sucesso e adesão ao seu trabalho.
Por outro lado, importa referir que os “gigantes” da indústria carecem de constante atualização, 
inovação e criatividade, recorrendo ao recrutamento de novos talentos, nas mais diversas áreas. 
Como referido, a indústria envolve maioritariamente programação e computação, mas também 
outras áreas como animação, audiovisual, design, storytelling, entre outros, de forma a enriquecer as 
suas competências criativas. 

INTERNACIONALIZAÇÃO

A Fractal Mind é uma das empresas 
portuguesas mais experientes na área de 
gamification. Desenvolve soluções aplicáveis 
a qualquer contexto, empresarial, social ou 
institucional, com base nas ferramentas de 
Gamification e de Design Thinking.

Com implantação mundial e muitas vezes 
associada às produções cinematográficas 
norte americanas, a Rockstar North 
desenvolve alguns dos jogos mais conhecidos, 
operando a partir de Edimburgo.

A Ubisoft, começou por ser uma empresa 
de base francesa e é hoje uma das maiores 
lojas de jogos online, com sede também no 
Canadá. Concebe e dinamiza alguns dos jogos 
mais conhecidos da atualidade.
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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 
profissionais destes sectores, com informação 
sucinta sobre programas e mecanismos de 
apoio disponíveis. 
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