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INTRODUÇÃO 

A cultura e a criatividade cresceram, nos últimos anos e no cenário internacional, 

acima de outros setores produtivos ou de serviços e ocupam, nos países mais 

industrializados, um lugar de relevo, quer em termos de recursos internos mobilizados, 

quer na obtenção de divisas nos mercados externos. 

Apesar desta realidade, num contexto como o atual, onde se assiste em todo o mundo 

ocidental à contração do sistema financeiro e à progressiva deterioração da situação 

económica e social, a atividade cultural é uma das primeiras a ser afetadas pela 

redução do investimento público. Existe a opinião generalizada de que, num contexto 

de restrições orçamentais, as políticas públicas devem colocar a tónica na 

manutenção ou alargamento do nível de serviços sociais ou em medidas de caráter 

mais produtivo, com especial incidência na criação direta de emprego, passando o 

investimento na cultura para plano secundário. Por outro lado, nesse contexto, o 

consumo cultural individual também se contrai devido a um menor rendimento 

disponível das famílias e, consequentemente, menor gasto em atividades de lazer e 

cultura. Agravando a situação do setor cultural, as empresas também contribuem com 

menos fundos para programas de patrocínio e mecenato ou para a compra direta de 

serviços culturais e criativos. 

Estarão, assim, as atividades culturais e criativas condenadas a um papel residual ou 

haverá margem para um reforço da sua importância social e económica, no panorama 

nacional e da região Norte? 

O presente documento pretende centrar-se nesta questão e evidenciar, a partir de 

análises qualitativas e quantitativas, que, mesmo em tempos de crise e austeridade, a 

cultura e a criatividade podem contribuir para o crescimento económico, a inclusão 

social e a criação de emprego, desde que apoiadas por políticas adequadas, 

coerentes e consequentes. 

Numa conjuntura em que o emprego constitui prioridade na agenda política regional, o 

investimento (público e privado) nas Indústrias Culturais e Criativas (ICC) é, em nossa 

opinião, uma aposta prioritária e oportuna, já que estes setores mantêm elevado 

crescimento internacional, são intensivos em mão-de-obra, empregam jovens com 

elevadas qualificações académicas e profissionais e enfrentam reduzidas barreiras na 

sua alavancagem, devido ao baixo nível de investimentos necessário à criação de 

novos postos de trabalho. 
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De destacar também, como característica das ICC, a resiliência dos seus recursos 

humanos (as classes criativas), uma vez que, mesmo perante o encerramento de um 

negócio, os seus colaboradores não saem do setor, estabelecendo-se, muitas vezes, 

por conta própria, ou iniciando uma nova atividade numa empresa já existente. Em 

termos líquidos, e apesar da crise económica em que a região se vê mergulhada, o 

nível de emprego em todos os setores das ICC no Norte tem-se mantido, já que a 

quebra de emprego nas empresas de maior dimensão está a ser compensada com o 

crescimento do emprego autónomo. 

Particular atenção merece, nesta reflexão, a atomização das ICC da região, 

característica que geralmente é considerada uma fraqueza, mas que, em momentos 

de crise e mudança, permite uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação. Além 

disso, a dispersão da atividade das ICC e a capilaridade do seu tecido produtivo, torna 

o setor um importante agente no reequilíbrio territorial da região e na redistribuição dos 

rendimentos. 

Outro aspeto a ser considerado nas ICC está relacionado com o seu elevado potencial 

de empreendedorismo, que resulta quer do perfil dos seus colaboradores, quer, 

principalmente, da reduzida necessidade de investimentos infraestruturais, uma vez 

que estes negócios dependem fundamentalmente do talento e da criatividade dos 

seus promotores, ou seja, de recursos imateriais e tendencialmente infinitos, baseados 

em conhecimento e plataformas de distribuição cada vez mais acessíveis e de baixo 

custo. 

A importância das ICC não decorrem apenas das características intrínsecas dos 

setores que as compõem, mas também, e cada vez mais, da interação com outros 

setores da economia. É hoje unanimemente reconhecido o potencial de irradiação 

das ICC, alavancando, modernizando e tornando mais competitivos setores mais 

tradicionais da economia, como o têxtil, o calçado ou o mobiliário. De realçar também 

o inegável contributo das ICC para a diferenciação e crescimento do setor turístico. 

Por outro lado, as ICC desempenham um decisivo papel de apoio à cultura 

tradicional e ao património da região. Num mundo globalizado, onde os produtos 

culturais locais competem com as grandes multinacionais do entretenimento, somente 

uma indústria cultural e criativa forte pode ser a garantia de sobrevivência das 

manifestações culturais tradicionais da região Norte de Portugal. As regiões mais 

competitivas no futuro serão aquelas que mantiverem uma sólida base de identidade 

local, suportada no seu património simbólico e cultural, que permita gerar fatores 

diferenciadores num mercado globalizado. As ICC são, em nossa opinião, os setores 
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que melhor poderão garantir a sobrevivência e a valorização do vasto património 

cultural e artístico do Norte de Portugal.  

De referir, por outro lado, a profunda transformação que estão a sofrer as próprias ICC 

pela incorporação das novas tecnologias digitais e pelas profundas mudanças nos 

hábitos de consumo, resultantes da globalização dos mercados e do elevado 

crescimento do acesso aos conteúdos multiplataforma. A tendência para que arte, 

ciência e tecnologia convirjam numa nova fórmula empresarial colaborativa e digital 

poderá, também, revelar-se decisiva para os processos de internacionalização das 

economias locais. 

Esta evolução deve conduzir a uma reflexão sobre os efeitos que estas mudanças 

terão sobre as empresas. Na verdade, não se adotando com urgência as devidas 

políticas, corre-se o risco de ver a região suplantada por outros territórios, 

designadamente nos subsetores mais expostos à revolução digital em curso. 

De referir, por último, que os investimentos em infraestruturas de que o setor 

depende estão genericamente realizados (auditórios, galerias, museus, incubadoras, 

requalificação do património, etc.), pelo que o que falta são, acima de tudo, as ações 

de coordenação sectorial e promoção internacional. 

Com base neste conjunto de considerações, acreditamos que as ICC do Norte de 

Portugal poderão constituir-se como impulsionadores do crescimento da economia e 

da criação de emprego, justificando um reforço de investimento público e de estímulo 

ao investimento privado. Setores tão diversos como o audiovisual, a música, a edição, 

o design, a arquitetura ou o software de entretenimento, por exemplo, são hoje setores 

estratégicos nas economias ocidentais, devendo, por isso, ser incluídos na agenda de 

prioridades das regiões, a par de outras iniciativas orientadas para a promoção da 

inovação e da competitividade. 

A metodologia utilizada neste estudo, partindo daqueles pressupostos, teve em 

consideração trabalhos realizados em Portugal e internacionalmente, ajustando, no 

entanto, os indicadores selecionados à realidade da região. Simultaneamente, e face 

às limitações do sistema estatístico português, optámos sempre por ser prudentes nos 

dados utilizados, procurando evitar uma falsa ilusão da excessiva importância do setor. 

Mesmo assim, e como o estudo confirma, as ICC apresentavam em 2009 um peso 

significativo na economia da região, ultrapassando os 1.190 milhões de euros de VAB 

e empregando mais de 40.000 pessoas. 
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Pela sua relevância económica, mas, acima de tudo, pela sua importância estratégica, 

justifica-se um renovado debate sobre o papel das ICC nas políticas públicas atuais, 

nomeadamente as de âmbito regional e local. De facto, não sendo adotadas as 

medidas corretas, as cidades e regiões correrão o risco de perderem competitividade e 

verem fugir para outros territórios os seus melhores recursos, ou seja, o talento, o 

empreendedorismo e a criatividade das suas gerações mais jovens e mais qualificadas. 

 

1 CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DA REGIÃO NORTE 

2.1 Enquadramento territorial: 

A Região Norte de Portugal, unidade territorial NUT II, integra oito sub-regiões (NUTS 

III): Alto Trás-os-Montes, Ave, Cávado, Douro, Entre-Douro-e-Vouga, Grande Porto, 

Minho-Lima e Tâmega. Integra os distritos de Braga, Porto, Vila Real e Bragança; e 

parte dos distritos de Aveiro, Viseu e Guarda. Limita a norte e a este com Espanha, 

Galiza e Castela e Leão, respetivamente, a sul com a Região Centro e a oeste com o 

Oceano Atlântico. 

Com uma área de cerca de 21.290km², o equivalente a 23% do território Continental, 

tem 144 quilómetros de costa atlântica e é a região portuguesa com maior extensão de 

fronteira. É composta por 86 concelhos e 2.082 freguesias. 

Imagem 1: Mapa da região Norte de Portugal. Fonte: CCDR-N 

 

  



 
 
 

8 

2.2 Enquadramento demográfico 

A Região Norte de Portugal tem uma população residente de 3,7 milhões de 

habitantes1, o que corresponde a 35% da população nacional2. O Norte é a região 

mais jovem do país, concentrando cerca de 38%3 da população jovem nacional. 

Tabela 1: População residente e taxa de variação4 em Portugal em 2011 

Zona 
Geográfica 

População 
residente 
(nº) 2011 

Dens. 
Populac 

nº/km2 
(2011) 

Variação 
população 
residente 

(1991-2001) 

Variação 
população 
residente 

(2001-2011) 

Índice 
de 

envelh. 

Estrutura Etária (2011) % 

0-14 
15-
24 

25-
64 

+65 

PORTUGAL 10 561 614 114,5 

488 970 

(4,96 %) 

205 497 
(1,98%) 

128,6 14,9 10,8 55,1 19,1 

CONTINENTE 10 047 083 112,8 
493 417 
(5,26 %) 

177 740 
(1,80 %) 

131,3 14,8 10,7 55,1 19,4 

NORTE  3 689 609 173,3 
214 578 
(6,18 %) 

2 316 
(0,06%) 

113,9 15,1 11,5 56,2 17,2 

Centro 2 327 580 82,5 
89 629 

(3,97 %) 
- 20 817 
(-0,89%) 

164,3 13,7 10,3 53,5 22,5 

Lisboa 2 821 699 940 
141 142 
(5,60%) 

159 849 
(6,01%) 

118,3 15,5 10,4 55,7 18,4 

Alentejo 757 190 24 
- 5 746 

(-0,73 %) 
- 19 395 
(-2,50%) 

178,9 13,6 9,7 52,4 24,3 

Algarve 451 005 90,3 
53 814 

(15,76 %) 
55 787 

(14,12%) 
132 14,9 10,1 55,5 19,6 

R.A. Açores 246 746 106,3 
3 968 

(1,67 %) 
4 983 

(2,06%) 
74 17,9 14,1 54,8 13,3 

R.A. Madeira 267 785 334,3 
- 8 415 

(-3,32 %) 
22 774 
(9,30%) 

91,4 16,4 12,3 56,2 15,0 

 

Segundo os resultados provisórios dos Censos 2011, apesar do Norte continuar a 

região mais populosa do país, no último decénio (2001-2011) o número de residentes 

                                                        
 

1 Censos 2011 – Resultados Provisórios, Instituto Nacional de Estatística, I.P., Lisboa - Portugal 2011 
2 Anuário Estatístico da Região Norte: 2010, Instituto Nacional de Estatística, I.P., Lisboa – Portugal 2010 
3  CCDR-N . http://www.ccdr-n.pt/pt/gca/?id=1516 
4  Censos 2011 – Resultados Provisórios, Instituto Nacional de Estatística, I.P., Lisboa - Portugal 2011 
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na região registou uma variação positiva de apenas 0,06%, bastante inferior à 

evolução demográfica da década anterior (1991-2001), de 6,18%. 

Para os mesmos períodos o país registou valores de crescimento superiores ao Norte 

na década mais próxima (1,98%) mas inferiores no decénio anterior (4,96%). 

A densidade populacional no Norte é 1,5 vezes superior à média de Portugal e da 

União Europeia. 
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2.3 Enquadramento económico 

Pela sua representatividade (23% do território nacional; 35% da população; 38% da 

população jovem), é inegável a importância da região Norte no desenvolvimento de 

Portugal. 

É no Norte que se encontra a principal base industrial do país, sendo a região 

responsável por 40% do VAB e 50% do emprego industrial (excluindo o setor da 

Construção). 

O produto Interno Bruto da Região, a preços correntes, em 2010, foi de 48.542 

milhões de euros (28% do total nacional), posicionando o Norte como a segunda 

região do país em termos de produção de riqueza.  

 

Gráfico 1: PIB a preços correntes, 2000 a 2010 (milhões de Euros) 

 

Depois de, em 2007, a região Norte ter atingido um crescimento económico de 6,2% 

(mais 1 pp que o valor registado a nível nacional e o valor mais elevado desde o ano 

de 1999), em 2009 o PIB regional registou uma quebra de 2,6%, bem mais 

desfavorável do que a contração observada pelo país (- 2,0%)5. 

 

 

                                                        
 

5 Fonte: http://www.ccdr-n.pt 
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Gráfico 2: Taxa de crescimento anual do PIB a preços correntes 

 

 

Em 2010, o PIB da região Norte atingiu, porém, uma variação real positiva (+2,8%), 

superior à observada por Portugal (2,4%). 

O esforço de recuperação económica da região baseou-se, fundamentalmente, no 

fomento da capacidade exportadora. 

A Região Norte de Portugal, em 2010, foi responsável por 13.126 milhões de euros de 

exportações de mercadorias, que representavam cerca de 36% do valor nacional, 

destacando-se o importante contributo da região para o equilíbrio das contas externas 

do país. A região apresentava, nesse ano, uma balança comercial excedentária, com 

uma taxa de cobertura das importações pelas exportações de 129% (contra 74% da 

média nacional) 6. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 

6 Fonte: AEP –  Síntese económica anual 
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Gráfico 3: Balança comercial da região Norte, 2007 a 2010 (milhões de Euros) 

 

 

Em 2010, as exportações de bens da região Norte aumentaram cerca de 11%, após o 

decréscimo de 18,5% ocorrido em 2009. 

Por grupos de produtos, destaca-se não só o comportamento muito favorável das 

exportações de setores ditos “tradicionais” (como o calçado e o vestuário, que 

cresceram 23% e 14,5%, respetivamente, no terceiro trimestre de 2011, face ao 

período homólogo de 2010), como, também, de setores de capital intensivo, 

designadamente “máquinas e aparelhos mecânicos” (+26,7%), produtos da fileira 

automóvel (+22,8%) e “máquinas, aparelhos e material elétrico” (+16,9%). 

Apesar da importância económica da região, há dados preocupantes. Em 2010, o PIB per capita da região Norte 
correspondia apenas a 80% da média nacional (menos 4 pp face ao valor observado em 1995) e a 64% da média da 
União Europeia a 277. 

  

                                                        
 

7 Fonte: http://www.ccdr-n.pt 
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Gráfico 4: PIB per capita, 2000 a 2010 (Euros) 

 

O Norte é, desde 1999, a região NUT II mais pobre do país e uma das mais pobres da Europa. 

Entre as razões para este empobrecimento relativo está o facto do modelo de 

crescimento da economia portuguesa se ter baseado, sobretudo, no investimento em 

setores produtores de bens não transacionáveis, utilities e serviços, em detrimento da 

indústria. Esta tendência foi particularmente gravosa para a região Norte, 

especializada na produção de bens transacionáveis e com forte orientação 

exportadora. 

Por outro lado, para o choque sofrido pela região concorreu, igualmente, a crescente 

globalização da economia mundial, com o alargamento dos mercados, que expuseram 

a indústria a uma concorrência verdadeiramente aberta, conduzindo a fenómenos de 

deslocalização da produção industrial para as economias emergentes. 

Esta perda de competitividade da região teve uma consequência visível ao nível do 

desemprego. 

Segundo os dados do INE, em 2010, o Norte representava 42% dos desempregados 

do país, o que corresponde a cerca de 250.000 pessoas. Nos jovens entre os 15 e os 

24 anos, a taxa de desemprego ultrapassava os 22%. 
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Gráfico 5: Desemprego registado (número de pessoas) 

 

No período 2010-2011 o desemprego no Norte teve uma variação negativa de 1,9%, 

contrariando a variação positiva de 11,2% do período anterior (2009-2010). Dos dados 

apresentados no intervalo de tempo 2004-2011, a maior vaga de desemprego na 

região registou-se no período 2008-2009 (23,7%), coincidente com o ano de 

internacionalização da crise financeira europeia que afetou os setores exportadores e, 

por conseguinte, o tecido económico e o emprego. 
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Tabela 2: Indicadores do desemprego8 

Unidade 

% 

Taxa 

desemprego 

Variação anual do desemprego registado9 

Total 15-24 

anos 

2004-

2005 

2005

-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009

-

2010 

2010-

2011 

Portugal 10,8 22,4 3,3 -3,9 -11,2 -3.9 25.2 11.8 -1,5 

Norte  12,7 22,7 7,3 -3,0 -11,6 -4.4 23.7 11.2 -1,9 

 

  

                                                        
 

 

 
9 Variação anual do desemprego registado. Variação percentual da média anual dos valores em fim de mês. Fonte: 
IEFP – Instituto do Emprego e da Formação Profissional, 2010 
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2.4 Desafios estratégicos 

Tal como apresentado nas páginas anteriores, o Norte de Portugal é considerado o 

"coração produtivo do país", radicando grande parte das pequenas e médias 

empresas produtoras de bens transacionáveis e assumindo-se como a principal região 

exportadora de Portugal. 

A liberalização dos mercados globais e as mutações económicas e tecnológicas 

provocaram, no Norte de Portugal, uma pressão sobre os setores industriais 

tradicionais, despoletando, em 2002, os primeiros sinais de uma crise económica. 

Com a internacionalização da crise financeira, em 2008, os setores exportadores 

regionais foram ainda mais afetados e o tecido económico do Norte foi atravessado 

por uma vaga de desemprego sem precedentes. 

Urge, assim, encontrar um novo rumo para o desenvolvimento da região que passará, 

necessariamente, pela aposta na sua vocação industrial, científica e exportadora e 

que, tal como preconizado na iniciativa "Europa 2020" (lançada pela Comissão 

Europeia) se estruture em três pilares: 

 Crescimento inteligente - que representa a aposta numa economia baseada 

no conhecimento e na inovação; 

  Crescimento sustentável – que pretende promover uma economia mais 

eficiente na utilização de recursos, mais ecológica e mais competitiva; 

 Crescimento inclusivo - que procura fomentar uma economia com elevados 

níveis de emprego e que assegure a coesão social e territorial. 

Segundo o Norte 2020 10 , o sucesso do reposicionamento da região em direção 

àqueles valores “residirá na mobilização da sociedade regional, dos seus atores 

económicos, sociais, culturais e políticos. Em última instância, da capacidade que a 

Região Norte demonstre em tomar o seu destino nas suas próprias mãos." 

Segundo o mesmo documento, a Região enfrenta como urgentes desafios:  

“... 

                                                        
 

10 (Norte 2020 – Iniciativa, Competitividade e Convergência, Documento de Apresentação (versão provisória) Abril 
2010, CCDR-N. O Norte 2020 tem como referência a estratégia de desenvolvimento Norte 2015 e pretende redesenhar 
a sua visão e prioridades, considerando a recente estratégia da Comissão Europeia “Europa 2020 – Para um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo”. A iniciativa pública Norte 2015 promovida pela CCDR-N e o seu 
Conselho Regional surgiu, durante o ano de 2005 e 2006, no âmbito da preparação da estratégia de desenvolvimento 
regional do Norte de Portugal para o período 2007/2014.   
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a) Encontrar soluções para a crise económica que, desde há dez anos tem vindo a 

afetar o seu produto e a destruir stocks importantes de emprego - factos que colocam 

a região no topo do desemprego do país e, inesperadamente, como sua região mais 

pobre;  

b) Afirmar o seu novo modelo de desenvolvimento, assente em fatores de 

competitividade económica, social e territorial sustentáveis, com forte conteúdo 

inovativo, tecnológico e científico.” 
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2 DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS ÀS INDÚSTRIAS CRIATIVAS 

3.1 Evolução Conceptual 

O contributo dos setores cultural e criativo na economia é ainda um território bastante 

desconhecido. Esta situação decorre de duas ordens de razão: por um lado, 

tradicionalmente não se deu muita importância económica a estes setores e, por outro, 

encontramo-nos diante de um cenário desolador em matéria de ferramentas 

estatísticas que permitam avaliar com rigor aquele contributo. 

De acordo com os trabalhos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), a Cultura pode ser definida, de modo amplo, como 

um conjunto de características espirituais, materiais, intelectuais e afetivas que 

caracterizam uma sociedade ou grupo social, que inclui arte, literatura, mas também 

estilos de vida, sistemas de valores, tradições e crenças. Também pode ser definida 

como um conjunto de valores que dá às pessoas a possibilidade de ser e agir. 

Portanto, podem considerar-se como Cultura as ciências, os meios de comunicação 

ou as tecnologias da informação. 

Nas últimas décadas, diversos organismos internacionais e em diferentes regiões e 

países têm realizado esforços para definir o alcance e impacto das atividades culturais 

e criativas nas economias nacionais, regionais e locais, o que significou a necessidade 

de desenvolver um novo campo de análise que é o da Economia Criativa. 

Estas análises pretendem mostrar que as expressões, atividades ou produtos da 

esfera criativa têm uma importância relevante em termos económicos para além do 

valor simbólico que se lhes possa atribuir. Estas preocupações - as de dimensionar em 

termos económicos as funções culturais e criativas - têm surgido em diversas esferas 

(académica, política, cultural e económica) e em todos os continentes, países e 

regiões, tendo gerado a necessidade de delimitação de fronteiras conceptuais, ainda 

longe de estabilizadas. 

A definição que utilizam os organismos internacionais de referência, como a UNESCO, 

evoluiu ao longo do tempo. Em 1982 esta organização considerava existir uma 

Indústria Cultural quando os bens culturais se produziam, reproduziam, conservavam 

e difundiam de acordo com critérios industriais e comerciais, ou seja, em série e 

aplicando uma estratégia de ordem económica, em vez de perseguir apenas uma 
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finalidade de desenvolvimento cultural 11 . Esta definição clássica das Indústrias 

Culturais inclui os setores fornecedores de produtos culturais reprodutíveis ou 

difundidos em massa, como a indústria cinematográfica, o setor editorial, os meios de 

comunicação ou a indústria fonográfica. Estes setores diferenciam-se de outros que 

contavam com processos de produção artesanal e em que o produto final é único, 

como no caso das Artes Plásticas, ou repetível mas efémero, como acontece com as 

Artes Cénicas. Essa definição partia de uma conceção que distinguia economia e 

cultura como campos separados, e de alguma maneira também de outra antiga 

separação: a das belas artes face à cultura de massas. 

Atendendo a uma definição mais recente adotada pela UNESCO, as Indústrias 

Culturais são as que produzem e distribuem bens ou serviços culturais que, 

considerados do ponto de vista da sua qualidade, utilização ou finalidade específicas, 

encarnam ou transmitem expressões culturais, independentemente do valor comercial 

que possam ter. 

De acordo com esta definição, as Indústrias Culturais apresentam as seguintes 

características: 

 Têm como matéria-prima uma criação protegida por direitos de autor, em 

suporte físico ou eletrónico; 

 Incluem os bens e serviços culturais que são produzidos, conservados ou 

difundidos em série, com circulação em massa; 

 Possuem processos próprios de produção, circulação e apropriação social; 

 São adaptadas às lógicas do mercado e à comercialização, ou têm o potencial 

para entrar nelas; 

 São espaços de integração e produção de imaginários sociais, conformação de 

identidades e promoção de cidadania. 

Independentemente do conteúdo e da amplitude do conceito, as Indústrias Culturais 

têm uma dupla faceta, já que são, ao mesmo tempo, um recurso económico e uma 

fonte de identidade e coesão social, o que exige abordá-las também com um duplo 

enfoque: por um lado, aproveitando o seu potencial para contribuir para o 

                                                        
 

11 UNESCO, 1982; Getino, 2008 
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desenvolvimento da economia, e por outro para que este valor económico favoreça as 

expectativas e interesses culturais dos membros de uma sociedade. 

Nesta linha, os produtos culturais não são apenas portadores de identidade, valores 

e significado, mas também são fatores de desenvolvimento económico e social. 

Esta indissolúvel dualidade cultural e económica das Indústrias Culturais estende-se 

aos seus produtos que, por essa mesma razão, não podem ser considerados como 

meras mercadorias de consumo ou entretenimento. 

A industrialização não vai contra a criação porque o que distingue um produto cultural 

de outros produtos de consumo é a sua dimensão simbólica. A produção cultural tem, 

por isso, de encontrar o equilíbrio entre a singularidade de cada experiência 

cultural (um concerto, por exemplo) e a produção em série de objetos culturais 

(um livro) e produtos eletrónicos (um jogo). É verdade que se atribui maior valor ao 

singular do que ao produzido em série, mas a reprodução em série torna acessíveis 

muitos produtos que seriam inviáveis como produtos únicos. Há que ter em conta 

também a necessidade de satisfazer o aumento da procura de produtos culturais que 

se realizou nas últimas décadas em resultando da combinação de diversos fatores 

como o aumento do nível de rendimento per capita, a educação ou a democratização 

do aceso à cultura. 

A UNESCO assume, assim, as Indústrias Culturais nesta sua dupla dimensão - 

cultural e económica -, e o termo aplica-se àquelas indústrias que combinam a criação, 

produção e comercialização de conteúdos que são imateriais e culturais na sua 

natureza. Estes conteúdos são normalmente protegidas pelos direitos de autor e 

podem assumir a forma de bens ou serviços. Esta dupla natureza constrói, desta 

forma, o perfil distintivo das Indústrias Culturais.12 

É neste contexto que surgem os conceitos de Indústrias Criativas e de Economia 

Criativa13 em oposição a uma definição restritiva de atividades culturais - limitadas 

às diferentes formas de preservação da memória em termos de património e ao 

fomento da criação e difusão em termos artísticos – e que vai perdendo sentido. As 

dimensões do setor cultural ampliam-se ao mesmo tempo que as fronteiras se tornam 

mais ténues. 

                                                        
 

12 UNESCO, 2008 
13 Surgiu na Austrália em 1994 com o lançamento do Relatório Creative Nation por parte do governo daquele país e 
teve maior difusão a partir de sua aplicação na gestão pública cultural da Grã-Bretanha desde 1997. 
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O setor das Indústrias Criativas, de acordo com a UNESCO, representa, assim, um 

conjunto mais vasto de atividades que inclui as Indústrias Culturais às quais se 

acrescenta toda a produção artística ou cultural, sejam espetáculos ou bens 

produzidos individualmente; são as atividades em que o produto ou serviço contém um 

elemento artístico ou criativo substancial14. 

Segundo a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento 

(UNCTAD), num documento pioneiro15 publicado em 2008, as Indústrias Criativas 

abrangem o ciclo de criação, produção e distribuição de bens e serviços que utilizam o 

capital intelectual como input principal. Trata-se de um conjunto de atividades 

baseadas no conhecimento, que se centra nas artes, mas não se limita a elas. 

Ainda que ambas as definições tenham pontos de contacto, é diferente a ênfase na 

rutura com o estritamente cultural. Enquanto a definição da UNESCO de Indústrias 

Criativas amplia o conceito original de Indústrias Culturais à produção de bens e 

serviços não industriais, mas com base no cultural ou artístico (mesmo quando depois 

o estende ao criativo), a UNCTAD define mais claramente que se alarga o eixo desde 

o artístico ou cultural para o capital intelectual, não se limitando portanto ao cultural. 

Neste contexto, observa-se que a noção de Indústrias Culturais vai-se alargando, a 

partir de um núcleo-duro centrado no conceito de produção e consumo artístico 

irrepetível, na esfera das belas artes e das artes cénicas, ao qual se somam, em 

primeiro lugar, as atividades de massificação e divulgação dos produtos artísticos e 

dos bens e serviços culturais (ligadas, por exemplo, à edição e à distribuição 

cinematográfica) e, posteriormente, aquelas em que a cultura é um input num modelo 

produtivo que se caracteriza pela utilização intensiva de conhecimento. 

Segundo o documento da UNCTAD as Indústrias Criativas encontram-se na 

interseção entre a arte, a cultura, os negócios e a tecnologia [...]. Abrangem desde a 

música, os livros, a pintura e as artes dramáticas, até subsetores de alto índice 

tecnológico como a indústria do cinema, a radiodifusão, a animação digital, os jogos 

de computador e a geração de conteúdos para novas plataformas, incluindo também 

os setores orientados para a prestação de serviços como a arquitetura, o design e a 

publicidade. 

                                                        
 

14 UNESCO, 2006 
15 No sentido em que estima o valor do setor numa escala internacional com base na cadeia de valor e reconhece, 

paralelamente, o papel central do mesmo no estímulo ao desenvolvimento humano. 
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Este conceito de Indústrias Criativas é muito próximo daquele originalmente 

desenvolvido pelo Department of Culture, Media and Sports do Reino Unido16: As 

Indústrias Criativas referem-se às atividades que têm a sua origem na criatividade 

individual, habilidade e talento e com potencial de criação de emprego e riqueza, 

através da criação e exploração da propriedade intelectual. Integram uma vasta lista 

de atividades bastante heterogéneas entre si, como publicidade, arquitetura, artes 

plásticas e antiguidades, artesanato e joalharia, design, design de moda, cinema, 

vídeo e audiovisual, software educacional e de lazer, música, artes cénicas, edição, 

software e serviços de informática e televisão e rádio. A lista permite admitir que o 

DCMS entendeu que essas atividades têm uma característica comum entre elas, uma 

vez que se baseiam na imaginação e criatividade individual, associadas à habilidade e 

ao talento, e produzem riqueza e empregos através da criação e exploração de novos 

conteúdos e propriedade intelectual. 

No trabalho The Economy of Culture in Europe, elaborado para a Comissão Europeia17, 

é apresentada uma classificação das atividades consideradas integradas nas 

Indústrias Criativas de acordo com a Teoria dos Círculos Concêntricos. Esta 

assenta sobre a diferenciação de um setor cultural, constituído pelos campos das artes 

tradicionais e das atividades culturais, e um setor criativo, que considera as atividades 

que utilizam a cultura como meio de adicionar valor a produtos não culturais. 

Atendendo a este modelo, a Economia Criativa é definida como um processo de 

radiação, com base num modelo centrado num núcleo originário de ideias criativas, 

que irradia para o exterior num processo em que estas ideias se vão combinando com 

cada vez mais inputs, para produzir uma gama de produtos cada vez maior. Isso 

significa que as Indústrias Criativas compreendem uma série de atividades diversas 

que vão desde os subsetores tradicionais, aos de alto índice tecnológico ou aos 

orientados à prestação de serviços. Desta forma, incluem atividades tão diversas 

como o folclore, os festivais, a música, os livros, a pintura e as artes performativas, a 

indústria do cinema, a fotografia, a radiodifusão, a animação digital e o vídeo, o design, 

a arquitetura ou a publicidade. 

A Economia Criativa abrange portanto setores e processos que têm como input a 

criatividade, sobretudo a cultura, para gerar no âmbito local e distribuir no âmbito 

global bens e serviços com valor simbólico e económico.18 

                                                        
 

16 UK DCMS, 1998 
17 Pela KEA European Research, em 2006 
18 AC Fonseca Reis, 2008 
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3.2 A importância atual das INDÚSTRIAS CULTURAIS E CRIATIVAS 

A Indústrias Culturais e Criativas (ICC) constituem uma componente cada vez mais 

importante nas economias pós-industriais baseadas no conhecimento. Este setor 

cresceu em termos relativos muito mais do que a maioria dos outros setores da 

economia ocidental, e ocupa, em países mais industrializados, o terceiro ou quarto 

lugar, em termos de recursos internos mobilizados para a obtenção de divisas nos 

mercados externos, de modo que não só autofinanciam as atividades culturais que 

geram, mas que obtêm delas importantes benefícios económicos. 

Trata-se pois, de um setor em crescimento com desenvolvimento mais rápido do que o 

resto da economia, ao mesmo tempo que movimenta muitos outros setores do tecido 

empresarial, nomeadamente no domínio das tecnologias da informação e da 

comunicação19. Por outro lado, as ICC constituem, hoje em dia, alguns dos setores 

mais dinâmicos da economia e do comércio mundiais e são convocadas a aumentar o 

seu dinamismo no futuro20. 

Mas as ICC não só contribuem para o crescimento económico e a criação de emprego, 

mas atuam também como elementos veiculares na transmissão da identidade cultural, 

especto este essencial na divulgação e promoção da diversidade cultural. 

O crescente impacto económico dos setores da cultura e da criatividade, o seu efeito 

de arrasto sobre outros setores, a sua importância nos processos de coesão territorial 

e a sua maior influência nos indicadores de qualidade de vida dos cidadãos converte-

os em elementos estratégicos para definir a competitividade dos territórios. 

Durante a última década, vários governos de todo o mundo reconheceram esse facto e 

começaram a desenvolver políticas específicas para a promoção das ICC. Este 

crescente interesse por este tipo de indústrias, que durante um largo período de tempo 

foram consideradas como indústrias marginais, permitiu a proliferação de análises, 

estatísticas, mapeamentos e estudos sobre a relação entre as ICC e o 

desenvolvimento económico, proporcionando aos órgãos políticos de diferentes países 

os instrumentos necessários à elaboração de políticas públicas neste domínio. 

Como se afirmava no relatório do Parlamento Europeu “As Indústrias Culturais e o 

Emprego nos Países da União Europeia”, se as indústrias culturais têm uma dimensão 

                                                        
 

19 KEA European Affairs (2006): A Economia da Cultura na Europa. Direcção-Geral de Educação e Cultura da 
Comissão Europeia. 
20 Tanto assim é que existem evidências que confirmam que as ICC estão entre os setores mais dinâmicos do 
comércio mundial. 
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estruturadora, quando reforçam a coesão de um território com o seu desenvolvimento 

socioecónomico e, ao mesmo tempo, uma dimensão de identificação, uma vez que 

consolidam as identidades culturais dos povos europeus, as instâncias políticas 

comunitárias devem ser capazes de maximizar o potencial deste setor traduzindo-o 

em atos políticos21. 

A importância das políticas públicas dirigidas a todos os setores das ICC reside na 

antes comentada dupla natureza dessas atividades tão específicas: por um lado, são 

setores industriais que compartilham as mesmas características que qualquer outro 

setor industrial e, por outro, possuem uma característica fundamental que as diferencia 

do resto que é a sua especificidade cultural. 

  

                                                        
 

21 O relatório da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), Cultura e Desenvolvimento 
Local, justifica o esforço de estímulo das ICC considerando o seu impacto no desenvolvimento regional e local. Neste 
relatório sublinha a importância e o poder da criatividade e da cultura como motores para o desenvolvimento pessoal e 
social, como indutores do crescimento económico, bem como o seu papel fundamental no desenvolvimento da 
competitividade na sociedade do conhecimento e de modelar os territórios e as economias locais, simultaneamente, de 
forma criativa e inovadora. 
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As diferentes formas através das quais os produtos culturais podem ter impacto sobre 

o desenvolvimento local podem resumir-se em: 

 Poder de atração que as atividades culturais representam para os territórios, 

pela via do turismo ou do reforço de participação dos residentes, com o 

consequente aumento das receitas e estímulo da economia local; 

 A capacidade de criar novos bens e serviços que serão vendidos 

maioritariamente fora do seu território; 

 O poder de criar um sistema de valores e referências que podem abrigar a 

comunicação entre diferentes grupos de agentes dentro de um território ou a 

tomada de riscos comuns. 

Por tudo isto, os programas de fomento das ICC devem ter o propósito de gerar um 

conhecimento dos recursos culturais também em sentido económico. A meta deste 

ponto de vista é a criação de postos de trabalho, a geração de maior riqueza e o 

desenvolvimento de um turismo mais sustentável.  

Estudos recentes provam a pertinência da opção de se considerar o setor cultural 

como um facto relevante para a economia produtiva. Os parâmetros de comparação 

mostram as ICC como um setor muito importante, que proporciona 2,6% do PIB e seis 

milhões de empregos na União Europeia. 

Em Portugal, por outro lado, o setor cultural e criativo originou, em 2006, um VAB de 

3,7 milhões de Euros, sendo responsável por 2,8% de toda a riqueza criada nesse ano 

em Portugal, superior, por exemplo, à contribuição das indústrias alimentares e de 

bebidas ou têxteis e de vestuário. No que diz respeito ao emprego, o setor Cultural e 

Criativo era responsável, naquele ano, por cerca de 2,6% do emprego nacional total22. 

Estes resultados poderiam ser ainda melhores destinando recursos, desenvolvendo 

políticas e criando plataformas específicas que potenciassem os ditos resultados. É 

necessário, assim, colocar o enfoque em ações específicas para ajudar a impulsionar 

a Economia Criativa, de forma a que contribua mais para o PIB e para a geração de 

emprego. 

Em 2009, a Comunidade Europeia publicou um estudo sobre o impacto da cultura na 

promoção das Indústrias Criativas e a influência da criatividade no desenvolvimento 

                                                        
 

22 Augusto Mateus & Associados (2010). O Setor Cultural e Criativo em Portugal. Gabinete de Planeamento, Estratégia, 
Avaliação e Relações Internacionais – Ministério da Cultura. 
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económico e social das sociedades. O estudo propõe um conjunto de medidas 

concretas com o objetivo de criar uma Europa que promova a criatividade através de 

incentivos que utilizam a cultura como motor de renovação social e económica. Mais 

recentemente a Presidência Espanhola da União Europeia promoveu, em Barcelona, o 

Fórum Europeu de Indústrias Culturais onde se prosseguiu a reflexão sobre a temática. 

A partir desses debates é possível destacar as principais recomendações para tornar 

realidade este potencial criativo: 

 Criar uma importante base de dados quantitativos que sirvam de base à 

tomada de decisões de legisladores e reguladores; 

 A integração na agenda de Lisboa do setor cultural e criativo com o objetivo de 

incrementar e melhorar o investimento na criatividade;  

 Utilizar e aproveitar ao máximo os programas de ajudas existentes na UE;  

 Reforçar o mercado interno para as pessoas, produtos e serviços criativos; 

 Fomentar a mobilidade de artistas, eliminar barreiras fiscais e sociais e adaptar 

as normas de contabilidade para promover a valorização dos ativos intangíveis;  

 Promover a criatividade e a educação no mundo dos negócios, desde a escola 

até aos níveis profissionais;  

 Dar impulso à relação entre criadores e tecnologia agrupando as diferentes 

competências em plataformas de criatividade. 

Em Portugal o Plano Tecnológico23 reconhecia a inovação, especialmente necessária 

no que se refere à internacionalização da economia portuguesa e considerava que a 

classe criativa deveria ser possuidora do talento e tolerância que permitam inovar e 

apostar na tecnologia, visando como resultado final o crescimento económico do país. 

Este documento definia como principais objetivos estratégicos no capítulo das 

Indústrias Criativas: 

 Divulgar e promover o conceito de indústria criativa em Portugal; 

 Consolidar a base de conteúdos culturais e informativos; 

 Promover o potencial económico das Indústrias Criativas pelo acesso ao 

financiamento e aos recursos humanos; 

                                                        
 

23 O Plano Tecnológico (2005), como uma estratégia para promover o desenvolvimento e reforçar a competitividade do 
país, baseia-se em três eixos: Conhecimento (Qualificar os Portugueses para a sociedade do conhecimento), 
Tecnologia ( Vencer o atraso Cientifico e Tecnológico) e Inovação ( Imprimir um novo Impulso à Inovação). 
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 Promover as cidades criativas em Portugal. 

 

Na região Norte de Portugal, a iniciativa Norte 201524 considera as Indústrias Criativas 

como prioridade: “A definição de medidas de políticas públicas de incentivo à 

organização e networking, à promoção, dinamização e monitorização destes setores 

de atividade, na região do Norte, poderão condicionar positivamente a sua 

estruturação e consolidação, concretizando potencialidades económicas e 

empresariais relevantes e o reforço, pela via da exportação da imagem regional”. 

A importância desta área foi também destacada pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) no programa Norte 2020 - Iniciativa 

Competitividade e Convergência, onde são definidas as áreas prioritárias e de maior 

potencial para o desenvolvimento da região na próxima década, bem como através 

dos apoios concedidos pelo ON.2 - O Novo Norte à criação de infraestruturas criativas, 

a grandes eventos e a atividades e negócios baseados na criatividade e no talento 

artístico, que ascendem já a cerca de 65 milhões de euros. O particular impacto da 

cultura e da criatividade no Norte está materializado no constituído Cluster das 

Indústrias Criativas, com sede na região, promovido e coordenado pela ADDICT – 

Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas. 

  

                                                        
 

24 A definição de medidas políticas de iniciativa pública de preparação e definição da estratégia de desenvolvimento 
regional do Norte de Portugal pós-2006, promovida em parceria pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte (CCDR-N) eo Conselho Regional do Norte. 
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3 O SISTEMA CRIATIVO DA REGIÃO NORTE 

4.1 Enquadramento  

A análise do Sistema Criativo da Região Norte foi desenvolvida a partir do “Triple Helix 

Model”, ou Modelo da Hélice Tripla. 

A Hélice Tripla é um modelo desenvolvido por Henry Etzkowitz, dos Estados Unidos, e 

aborda a relação entre o Sector Privado, Sector Público e Universidades na geração 

de conhecimento e inovação para o mercado. 

Enquanto as empresas participam com conhecimento de mercado e procura de novas 

criações, as universidades apresentam conhecimento latente aguardando 

oportunidades de uso e desenvolvimento.  

O sector público entra, nesta relação, fornecendo suporte, seja político ou financeiro, 

para a realização destes projetos. Uma das principais formas de apoio disponíveis 

para o governo é financiando com capital de risco a criação das start-ups oriundas do 

sistema universitário. 

O modelo prevê: 

 Um papel mais relevante das universidades nos processos de inovação, a par 

do sector público e das empresas, no quadro de uma sociedade baseada no 

conhecimento; 

 Um movimento tendente ao relacionamento colaborativo entre as três esferas 

institucionais, onde as políticas de inovação são mais o resultado de uma 

interação do que uma prescrição do governo; 

 Que, de forma a cumprir as suas funções tradicionais, cada esfera institucional 

adote o papel das outras, assumindo novas competências a par das anteriores. 

Inicialmente, a indústria opera no Triple Helix como o lócus da produção; o governo 

opera como a fonte das relações contratuais que garantem interações estáveis e a 

universidade como uma fonte de novo conhecimento e tecnologias. 
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Neste quadro, as páginas seguintes descrevem e cartografam a participação de cada 

uma destas esferas no atual sistema cultural e criativo da região. 
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4.2 Setor Privado 

4.2.1 Modelo conceptual 

Apesar da crescente importância da agenda da cultura e da criatividade no debate 

sobre a competitividade das cidades e regiões, o verdadeiro papel das ICC na 

economia é ainda alvo de intenso debate académico, assumindo particular relevância 

a produção de conhecimento sobre esta matéria. 

Com o fim de avaliar a verdadeira importância das ICC, as estatísticas desempenham 

um papel de vital importância, oferecendo aos decisores uma ideia mais clara do 

impacto que estas atividades geram e de que forma o setor público pode criar um 

contexto mais propício que permita o seu agrupamento em clusters regionais e o seu 

crescimento. Sem existir ainda uma metodologia internacional padronizada, 

desenvolveram-se em diferentes lugares do mundo um conjunto de pesquisas e 

análises exaustivas e certas práticas e metodologias têm sido adotadas como as 

predominantes. 

Na página seguinte é apresentado um mapa comparativo com as diversas 

metodologias e conceitos de Indústrias Criativas usados em estudos de mapeamento. 

O mapa demonstra que as indústrias criativas são uma complexa soma de setores e 

subsetores criativos e industriais cujas fronteiras são difíceis de estabelecer e sujeitas 

a profundo debate intelectual e académico. Mas ainda que a definição da DCMS / 

British Council dos setores que integram as Indústrias Criativas tenha sido por vezes 

contestada, é geralmente usada como padrão, tendo o mérito de possibilitar uma 

maior consciencialização em torno da relevante contribuição das Indústrias Criativas 

para o desenvolvimento económico local, regional e nacional. A sua criação em 1997 

teve também o mérito de promover o setor, defender a intervenção e chamar a 

atenção para setores que, por si só, careceriam de massa crítica e poder de atração 

perante os setores público e privado. 
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Tabela 3: Comparação dos distintos modelos empregues para o estudo das indústrias culturais e criativas e atividades incluídas. 
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O presente trabalho, partindo do reconhecimento da importância fundamental que o 

setor das ICC tem para a geração de riqueza e emprego no Norte de Portugal, 

resultou de uma análise partilhada com uma equipa de trabalho da Euro-região Norte 

de Portugal-Galiza de forma a permitir a comparabilidade dos dados obtidos e avaliar 

as condições para a formação de um cluster transfronteiriço de ICC. 

No entanto, e face à ausência de instrumentos de medição homogéneos, relevantes e 

suficientemente atualizados para os dois territórios, propôs-se a identificação dos 

atores que participam nas ICC em cada um dos territórios, construindo uma base de 

dados de agentes empresariais, permitindo, de seguida, quantificar a importância 

económica daquelas atividades, através de um trabalho de mapeamento económico. 

Esta abordagem, que representou um esforço exaustivo na identificação de todas as 

atividades empresariais relevantes, os seus atores e as dinâmicas de emprego, 

permite uma vantagem adicional, já que no próprio processo gera externalidades 

positivas ao promover uma consciência considerável em torno das ICC, estimulando 

assim a colaboração de diversos agentes que fazem parte, de uma maneira ou de 

outra, das ICC25. 

A este propósito destaca-se o facto de, nos últimos anos, a medição do valor 

económico das ICC ter deixado de se apoiar no valor intrínseco de cada uma das suas 

expressões setoriais e começou a orientar-se para o modelo da cadeia de valor, em 

que os subsetores perdem a sua importância individual em favor da sua posição na 

cadeia. 

O conceito de cadeia de valor permite identificar os processos e operações que 

proporcionam valor para a empresa desde a criação da procura até que esta recebe o 

produto ou serviço. É uma ferramenta de informação e conhecimento que permite 

identificar o conjunto de atividades através das quais um produto ou serviço é criado e 

vendido aos clientes, analisando como influenciam cada uma delas nos custos e nas 

vantagens que representam face à concorrência. Reflete a interação entre os 

diferentes agentes que intervêm no processo produtivo. 

De facto, o Creative Industries Production System (CIPS), que mede as atividades das 

ICC, divide-as em quatro segmentos: criação, produção (protótipos e bens de 

equipamento, distribuição e comercialização: 

                                                        
 

25 UNESCO (2006): Comprender as Industrias Criativas. As Estatísticas como Apoio às Políticas Públicas. 
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 Criação: refere-se aos processos através dos quais a matéria criativa e os 

ativos intelectuais são originalmente produzidos. Esta fase inclui todas as 

formas criativas (imagens, ideias, planos, composições, texto, jogos, títulos, 

etc.); 

 Produção 

o produção de protótipos que depois serão replicados; 

o produção de bens de equipamento: fabrico de produtos associados 

à produção criativa, como pincéis, computadores, câmaras 

fotográficas, instrumentos musicais, etc.; 

 Distribuição: atividades que levam os produtos e serviços criativos para o 

mercado, como reprodução de CD´s, distribuição audiovisual, transporte e 

serviços de distribuição digital; 

 Comercialização: exibição dos produtos criativos produzidos (teatro, salas 

de concerto, cinemas, etc.) e venda a retalho de CD’s, jogos, livros ou 

produtos). 

Apesar da clareza deste modelo, a verdade é que nem sempre é possível atribuir uma 

fase específica do processo de cada empresa da amostra estatística obtida, pelo facto 

de muitas delas operarem em várias das etapas, o que dificulta a obtenção de 

indicadores relevantes, como o número de empresas, volume de negócios, resultado 

ou emprego. 

Portanto, no âmbito deste trabalho, este tipo de classificação foi apenas utilizado na 

análise de algumas das variáveis utilizadas (trabalhadores inscritos), contribuindo, no 

entanto, com informações valiosas sobre a distribuição que cada uma das quatro fases 

tem sobre as ICC da região. 

Gráfico 6: A cadeia de valor das indústrias culturais e criativas. 
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Em suma, o modelo adotado neste trabalho partilha critérios com modelos atrás 

apresentados (cadeia de valor e círculos concêntricos, nomeadamente) mas, ao 

contrário destes, não foi definido teoricamente, mas procede de um conhecimento da 

realidade do tecido das ICC na região. 

Assim, a partir de uma primeira pesquisa por códigos de atividade (e de acordo com 

as epígrafes selecionadas): 

 procedeu-se a uma realocação (em muitos casos, manual) de categorias 

segundo a principal área de negócio; 

 acrescentaram-se empresas que, ainda operando sob outros códigos 

principais, prestam serviço nesses setores; 

 dividiu-se proporcionalmente os valores pelas empresas das epígrafes 

consideradas, sempre que se verificou que grande parte da atividade não 

correspondia às atividades integradas nas ICC. 
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4.2.2 Estudos anteriores 

O primeiro trabalho de mapeamento das ICC na região Norte de Portugal foi 

promovido, a convite da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento regional do 

Norte, pela Fundação de Serralves juntamente com a Junta Metropolitana do Porto, a 

Casa da Música e a Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense com o 

título O estudo macroeconómico para o desenvolvimento de um cluster das Indústrias 

Criativas na região do Norte. O estudo tinha como objetivo apresentar a situação do 

setor das Indústrias Criativas na região Norte de Portugal. 

Para este trabalho foi considerado o conceito de Indústrias Criativas, originalmente 

desenvolvido pelo Department of Culture, Media and Sports (UK DCMS), que como já 

se referiu, integra uma vasta lista de atividades. Os subsetores considerados no 

trabalho são os que a seguir se indicam. 

Tabela 4: Subsetores considerados no Estudo macroeconómico para o desenvolvimento de um cluster das Indústrias 
Criativas na região Norte de Portugal. 

Publicidade  Software educacional e de entretenimento  

Arquitetura  Música 

Artes visuais e Antiguidades  Artes Performativas  

Artesanato e Joalharia Edição 

Design  Software e serviços de informática  

Design de moda  Televisão e Rádio 

Cinema, Vídeo e Audiovisual   

O estudo realizado baseava-se numa análise estatística dos indicadores de 

desempenho dos vários subsegmentos criativos com base em informação cruzada a 

partir de três bases de dados empresariais diferentes (Informa Dun & Bradstreet, AEP 

e INE) e de informações recolhidas em conjunto com as associações representativas 

de cada um dos segmentos. 

Em termos conceptuais, a análise efetuada teve por base a cadeia de valor das 

Indústrias Criativas da DCMS. Esta cadeia expressa-se de uma forma lógica e 

estruturada por vários níveis, em função do maior ou menor afastamento em relação 

às atividades criativas. Tendo por base esta estrutura conceptual, foi feita a recolha de 

dados estatísticos de empresas localizadas na região Norte de Portugal, estruturados 

de acordo com os níveis referidos, para a dimensão relativa de cada um deles, em 

termos de número de empresas, de trabalhadores e volume de negócios. 

As empresas dos vários subsetores que compõem as Indústrias Criativas foram, para 

esta análise, distribuídas de acordo com o estado da cadeia de valor a que 

http://www.serralves.pt/fotos/editor2/PDFs/N%20Criativo%20Relatorio%20Final.pdf
http://www.serralves.pt/fotos/editor2/PDFs/N%20Criativo%20Relatorio%20Final.pdf
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pertencem 26 . Baseado neste modelo, para efeitos da determinação do potencial 

económico do setor, foram considerados os setores criativos que correspondiam aos 

níveis 1 e 2 da cadeia de valor. 

Para aproximar o potencial do setor criativo ao desenvolvimento do território do Norte 

de Portugal, do ponto de vista qualitativo e quantitativo, o estudo considera também 

outros fatores determinantes para a competitividade das Indústrias Criativas, como são 

os lugares criativos, as pessoas criativas, os clusters ou o sistema de propriedade 

intelectual. Culmina, este estudo, com uma proposta de três eixos estratégicos de 

orientação para a formulação de políticas públicas de apoio e estímulo ao 

desenvolvimento da economia criativa da região: capacidade e empreendedorismo, 

crescimento dos negócios criativos e capacidade de atração dos lugares criativos. 

Este estudo foi adotado pela CCDR-N (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte) como Agenda Regional das Indústrias Criativas, onde se define o 

conjunto de prioridades de investimento no setor e do qual resultou um financiamento 

de cerca de 65 milhões de euros, concedidos pelo Programa Operacional Regional 

para a criação de infraestruturas criativas, grandes eventos e atividades e negócios 

baseados na criatividade e no talento artístico. 

A partir da realização deste estudo e resultado do Plano de Ação proposto, surgiu a 

criação da ADDICT - Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas27 e o 

reconhecimento formal, pelo governo português, do Cluster Regional de Indústrias 

Criativas. 

Por outro lado, o estudo O setor cultural e criativo em Portugal, promovido pelo 

Ministério da Cultura e apresentado no início do ano 2010, avalia a relevância 

económica do setor cultural e criativo em Portugal, recorrendo a uma metodologia que 

permitiu averiguar a contribuição deste setor para a riqueza e emprego nacionais.  

A partir da definição de "setor cultural e criativo", analisa-se o peso do setor na criação 

de riqueza e emprego, em particular, as contribuições para o Valor Acrescentado Bruto 

e para o emprego nacional. Estuda-se também o retrato do tecido económico, cultural 

e criativo português, nomeadamente, a sua dinâmica de crescimento, a dimensão e a 

                                                        
 

26 As empresas do nível 1 da cadeia de valor representam aquelas com atividades consideradas essencialmente 
criativas; as empresas do nível 2 integram todas as atividades de apoio direto às atividades de nível 1; as de nível 3 
incluem atividades de produção que apoiam diretamente o processo criativo ou que são apoiadas por este; o nível 4 
integra todas as empresas com atividades de produção e venda por grosso de matérias-primas utilizadas pelos 
restantes níveis da cadeia de valor no processo criativo e o nível 5 representa as atividades menos criativas de toda a 
cadeia de valor, onde incluem, por exemplo, as atividades de venda a retalho. 
27 Tem como missão constituir-se como uma plataforma que, através do conhecimento, informação, promoção e 
coordenação do setor das Indústrias Criativas, contribua para o desenvolvimento do emprendedorismo e da economia 
criativa. 

http://www.portaldacultura.gov.pt/SiteCollectionDocuments/Imprensa/SCC.pdf
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distribuição dos estabelecimentos pelas 30 regiões (NUTS III) de Portugal, a presença 

de capital estrangeiro e as características do emprego, analisando também a posição 

de Portugal no comércio internacional de bens e serviços culturais e criativos. A título 

de conclusão, propõe um conjunto de recomendações estratégicas no domínio das 

políticas culturais. 
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Tabela 5: Composição do setor cultural e criativo considerado no estudo O setor cultural e criativo em Portugal. 

Setores Subsetores 

Atividades Culturais Nucleares 

Artes performativas 

Artes visuais 

Criação literária 

Património histórico e cultural 

Indústrias Culturais 

Cinema e Vídeo 

Edição 

Música 

Rádio e Televisão 

Software educativo e de lazer 

Atividades Criativas 

Arquitetura 

Design 

Publicidade 

Serviços de software 

Componentes criativos em outras atividades 

Fonte: O setor cultural e criativo em Portugal. 

Na delimitação do seu objeto, o estudo considera o setor cultural nuclear, as indústrias 

culturais e as atividades criativas (catorze setores agregados em três grupos de 

atividades, conforme a tabela acima). 

4.2.3 Modelo adotado neste estudo 

Neste trabalho foi adotada uma versão do Modelo dos Três Círculos (ou dos Círculos 

Concêntricos). Este modelo, que parte originalmente do conceito de Indústrias 

Criativas proposto pelo DCMS, concebe a economia criativa como um processo de 

radiação, que se estrutura num conjunto de atividades nucleares que irradiam para o 

exterior (em três círculos concêntricos) num processo em que as ideias criativas se 

vão combinando com cada vez mais inputs, para produzir uma gama de produtos cada 

vez maior28. O modelo está organizado em quatro layers: 

 um núcleo originário de ideias criativas, constituído pelas ditas “Core Arts” e 

atividades culturais não industriais; 

 primeiro círculo: Atividades Culturais, inclui as atividades industriais cujos 

outputs são exclusivamente culturais; 

                                                        
 

28 Os autores do estudo entendem a economia criativa como sendo constituída por vários círculos concêntricos em 
torno de um núcleo central de Artes que inclui produtos culturais não industriais. 
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 segundo círculo: Atividades Criativas, inclui atividades cujos outputs não são 

culturais, mas incorporam no processo produtivo elementos culturais dos dois 

níveis anteriores. 

 terceiro círculo, separado dos restantes ainda que dependente dos mesmos e 

designado como Atividades Relacionadas, inclui as atividades intimamente 

ligadas à cultura e à criatividade, se bem que os seus outputs não são culturais 

nem criativos, estabelecendo a relação em virtude da produção e/ou venda de 

bens e serviços cuja função é, exclusiva ou principalmente, a de facilitar a 

criação, produção ou utilização de bens culturais e criativos. 

Isto significa que, nesta abordagem, as Indústrias Culturais e Criativas compreendem 

uma série de atividades diversas tais como os subsetores culturais “tradicionais”, os de 

alto índice tecnológico ou os orientados à prestação de serviços. Desta forma, as ICC 

incluem atividades tão diversas como o folclore, os festivais, música, livros, pintura e 

artes performativas, cinema, fotografia, radiodifusão, animação digital e vídeo, design, 

arquitetura ou publicidade. 

Gráfico 7: Modelo dos Círculos e atividades consideradas dentro de cada um dos níveis. 

 

 

 

 

 

A Tabela abaixo apresenta detalhadamente as atividades que foram consideradas em 

cada um dos círculos do modelo (com exceção das Atividades Relacionadas). 
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Tabela 6: Atividades consideradas em cada um dos círculos do modelo. 

 

A Economia Criativa, nesta perspetiva, abrange setores e processos que têm como 

matéria-prima a criatividade, sobretudo a arte e a cultura, para gerar no âmbito local e 

distribuir no âmbito global, bens e serviços com valor simbólico e económico (A. Carla 

Fonseca Reis, 2008). 

O Modelo dos Círculos Concêntricos, tal como foi inicialmente concebido pelos seus 

criadores, é estático e está estruturado em compartimentos estanques, entre os quais 

não há contactos. Ora, esta rigidez não se adapta à realidade atual destes setores, 

porquanto há empresas que desenvolvem atividade em mais do que um círculo, ao 

mesmo tempo ou alternadamente, de acordo com as circunstâncias de mercado, e são 

muitos os agentes que prestam serviços em mais de uma fase da cadeia de valor. 
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Por isso, optou-se, neste trabalho, por uma abordagem dinâmica, próxima do Modelo 

dos Três Círculos. Assim, de forma a poder ser realizada uma análise quantitativa, 

cada empresa é catalogada numa categoria de atividade, de acordo com a sua 

principal área de negócios, o que permite posicioná-la num dos círculos - não se 

ignorando as frequentes inter-relações entre categorias, entre diferentes círculos do 

modelo e entre distintas fases do processo produtivo. 

Gráfico 8: Adaptação do Modelo dos Círculos empregue no estudo 

 

Como se constata no gráfico anterior, as categorias de atividades selecionadas são as 

previstas na tabela apresentada anteriormente: arquitetura, artes plásticas ou visuais, 

artes cénicas ou performativas, audiovisual, bibliotecas, arquivos, museus e património, 

design, fotografia, música, publicidade, rádio, produto gráfico (ou edição e impressão) 

e TIC’s relacionadas com as Indústrias Culturais e Criativas. Os círculos são os de 
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Core Arts, Atividades Culturais e Atividades Criativas e finalmente, as fases do 

processo são Criação, Produção, Distribuição e Comercialização. 

Para completar esta descrição da metodologia adotada no trabalho e das atividades 

consideradas para a análise desenvolvida, apresenta-se uma comparação dos códigos 

considerados nos principais estudos mencionados no capítulo anterior. 

Conforme se observa na tabela abaixo, há importantes diferenças no que respeita às 

atividades incluídas na análise quantitativa, realizada em cada um dos anteriores 

estudos desenvolvidos na Euro-região Norte de Portugal-Galiza. 

Algumas destas diferenças, quanto às atividades consideradas, estão relacionadas 

com o facto de dois dos trabalhos realizados se terem centrado fundamentalmente nas 

Indústrias Culturais, não se considerando as ditas Atividades Criativas, o que exclui, a 

priori, atividades como rádio e TIC’s. Outra das principais diferenças está relacionada 

com a amplitude do enfoque, por incluir, em algumas das análises, atividades que 

poderiam ser qualificadas como Relacionadas (tais como as de comercialização ou de 

fabrico) face a outras que selecionam as atividades de cada categoria com uma maior 

carga cultural (ou criativa, conforme o caso). 

Considerando estas diferentes formas de abordar a quantificação do setor, o estudo 

“O Setor Cultural e Criativo em Portugal” realizado por Augusto Mateus & Associados 

é aquele que inclui um maior número de códigos de atividade, considerando muitas 

atividades de tipo industrial e de comercialização, todas elas relacionadas com as ICC, 

mas com escasso ou nenhum conteúdo cultural e criativo. 

O estudo que agora se apresenta é o segundo mais amplo em termos de número de 

códigos de atividade tidos em conta uma vez que foi efetuada uma análise fina das 

atividades empresariais da região, tendo sido selecionados os códigos considerados 

mais adequados para contemplar as diferentes etapas da cadeia de valor 

(considerando por isso algumas atividades de fabrico e de comercialização), 

permitindo reconhecer os três círculos constantes da metodologia, mas sem expandir 

demasiado o leque de atividades selecionadas, de forma a não desvirtuar os dados e 

oferecendo uma imagem muito real do setor.  

Os outros três estudos considerados para a comparação que se segue (tanto o 

realizado pela AGADIC para as Indústrias Culturais na Galiza, como o anterior do 

Conselho da Cultura Galega ou o desenvolvido para a criação de um cluster de 

Indústrias Criativas no Norte de Portugal), consideram um leque mais reduzido de 

atividades culturais e criativas. 
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Assim, por exemplo, no trabalho promovido pela AGADIC só são analisadas as 

categorias de Produto Gráfico (que inclui impressão, edição, publicidade e design), 

Audiovisual (cinema, vídeo, televisão, multimédia, animação e jogos de computador ou 

conteúdos para novas plataformas), Artes Cénicas (teatro, circo, magia e dança) e 

Música (considerando também a organização de eventos, shows e festivais, além da 

edição e reprodução, fabricação de instrumentos, interpretação ...). O que significa 

excluir as Artes Visuais ou Plásticas, as Atividades relacionadas com as Bibliotecas, 

Museus, Arquivos e Património ou a Rádio. No trabalho do Conselho da Cultura 

Galega, o enfoque adotado classifica as atividades de acordo com as diferentes fases 

da cadeia de valor de ICC, mas inclui códigos que têm a ver com a produção industrial 

de inputs do processo de produção cultural, como tintas, computadores, instrumentos, 

suportes magnéticos, aparelhos recetores, etc., de modo que este trabalho é o que 

concede mais importância às atividades auxiliares. Finalmente, na análise enquadrada 

no trabalho para o desenvolvimento de um cluster de Indústrias Criativas na região 

Norte de Portugal, a seleção de códigos lembra a adotada pelo Conselho da Cultura 

no seu estudo, mas não contempla atividades como bibliotecas e sítios e monumentos 

históricos, design especializado, pós-produção audiovisual ou criação literária, apesar 

de as empresas consideradas mais representativas destas atividades terem sido 

consideradas. 

É necessário ter em consideração também o momento em que cada um dos trabalhos 

foi desenvolvido, já que a última revisão dos CNAE espanhóis foi em 2009 e a dos 

CAE portugueses teve lugar em 2007, introduzindo novas atividades com código 

próprio que até então vinham sendo incluídas em atividades mais amplas (como é o 

caso dos jogos de computador ou portais Web). 

O que importa sublinhar é a novidade que pressupõe o desenvolvimento das análises 

quantitativas da importância das ICC para a Galiza e Norte de Portugal de acordo com 

uma metodologia comum, e a conciliação num único estudo de dados para ambos os 

formatos, oferecendo um enfoque integrador para as duas regiões. 

Importa comentar finalmente que o trabalho recolhido neste documento, a partir de 

uma primeira pesquisa de empresas por códigos CNAE ou CAE nas bases de dados 

de consulta paga, de acordo com as tabelas que estão incluídas no número seguinte, 

foi feita uma importante triagem das listas recebidas de modo a serem retirados dos 

códigos mais amplos as empresas que prestavam serviço nas ICC. 
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Tabela 7: Códigos de atividade contemplados em cada um dos estudos prévios desenvolvidos na Euro-região para o estudo das ICC. 

Âmbito 
CAE 

Portugal 
Epígrafe em Portugal 

Estudo 
das ICC 

em 
Portugal 

Cluster 
das ICC 

na 
Região 
Norte 

Este 
estudo  

Arquitetura 71110 Atividades de Arquitetura 
X X X 

Artes Cénicas 90010 Atividades das artes dos espetáculos 
X 

 

X 

Artes Cénicas 90020 Atividades de apoio às artes do espetáculo 
X 

 

X 

Artes Cénicas 90030 Criação artística e literária 
X 

 

X 

Artes Cénicas 90040 Exploração de salas de espetáculos e atividades conexas 
X X X 

Artes Cénicas 94991 Associações culturais e recreativas 
X X 

 

Artes Gráficas 18110 Impressão de jornais 
X X X 

Artes Gráficas 18120 Outra impressão 
X 

 

X 

Artes Gráficas 18130 Atividades de preparação da impressão e de produtos média 
X X X 

Artes Gráficas 18140 Encadernação e atividades relacionadas 
X X X 

Artes Gráficas 47610 Comércio a retalho de livros, em estabelecimentos especializados 
X X X 

Artes Gráficas 47620 Comércio a retalho de jornais, revistas e artigos de papelaria, em estabelecimentos especializados 
X X X 

Artes Gráficas 58110 Edição de livros 
X X X 

Artes Gráficas 58130 Edição de jornais 
X X X 

Artes Gráficas 58140 Edição de revistas e de outras publicações periódicas 
X X X 

Artes Gráficas 58190 Outras atividades de edição 
X X X 
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Âmbito 
CAE 

Portugal 
Epígrafe em Portugal 

Estudo 
das ICC 

em 
Portugal 

Cluster 
das ICC 

na 
Região 
Norte 

Este 
estudo  

Artes Gráficas 90030 Criação artística e literária 
X 

 

X 

Artes 
Visuais/Plásticas 

47784 Comércio a retalho de outros produtos novos, em estabelecimentos especializados. 
X 

  

Artes 
Visuais/Plásticas 

90030 Criação artística e literária 
X 

 

X 

Audiovisual 26400 Fabricação de recetores de Rádio e de TV e bens de consumo 
X X 

 

Audiovisual 46430 
Comércio por grosso de eletrodomésticos, aparelhos de Rádio e de TV (inclui discos, CD, DVD e 
cassetes) 

x 

  

Audiovisual 47430 
Comércio a retalho de material ótico, fotográfico, cinema. e de instrum.de precisão, em 
estabelecimentos especializados 

X 

  

Audiovisual 59120 Atividades técnicas de pós-produção para filmes, vídeos e programas de TV 
X 

 

X 

Audiovisual 59140 Projeção de filmes e de vídeos 
X 

 

X 

Audiovisual 59110 Produção de filmes, de vídeos e de programas de TV 
X X X 

Audiovisual 59110 Produção de filmes, de vídeos e de programas de TV 
X X X 

Audiovisual 59130 Distribuição de filmes, de vídeos e de programas de TV 
X X X 

Audiovisual 59130 Distribuição de filmes, de vídeos e de programas de TV 
X X X 

Audiovisual 60200 Atividades de televisão 
X X X 

Audiovisual 63910 Atividades de agências de notícias 
X 

  

Audiovisual 77220 Aluguer de videocassetes e discos 
X 

  

Audiovisual 90030 Criação artística e literária 
X 

 

X 
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Âmbito 
CAE 

Portugal 
Epígrafe em Portugal 

Estudo 
das ICC 

em 
Portugal 

Cluster 
das ICC 

na 
Região 
Norte 

Este 
estudo  

Bibliotecas, 
museus, … 

91020 Atividades dos museus 
X X X 

Bibliotecas, 
museus, … 

91030 Atividades dos sítios e monumentos históricos 
X 

 

X 

Bibliotecas, 
museus, … 

91011 Atividades das bibliotecas 
X X X 

Bibliotecas, 
museus, … 

91012 Atividades dos arquivos 
X 

 

X 

Design 32122 Fabricação de artigos de joalharia e de outros artigos de ourivesaria 
 

X 

 

Design 43390 Outras atividades de acabamento em edifícios 
   

Design 74100 Atividades de Design 
  

X 

Educação cultural 85520 Ensino de atividades culturais 
  

X 

Fotografia 2670 Fabricação de instrumentos e de equipamentos, óticos e fotográficos 
   

Fotografia 74200 Atividades fotográficas 
X X X 

Música 18200 Reprodução de suportes gravados 
X 

 

X 

Música 32200 Fabricação de instrumentos musicais 
X X X 

Música 47630 Comércio a retalho de discos, CD, DVD, cassetes e similares, em estabelecimentos especializados 
X 

 

X 

Música 59200 Atividades de gravação de som e edição de Música 
X 

 

X 

Música 82300 Organização de feiras e exposições 
X 

  

Música 90030 Criação artística e literária 
X 

 

X 
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Âmbito 
CAE 

Portugal 
Epígrafe em Portugal 

Estudo 
das ICC 

em 
Portugal 

Cluster 
das ICC 

na 
Região 
Norte 

Este 
estudo  

Produto Gráfico 20302 Fabricação de tintas de impressão 
   

Produto Gráfico 46492 Comércio por grosso de livros, revistas e jornais 
X 

 

X 

Publicidade 73120 Atividades de representação nos meios de comunicação 
X 

  

Publicidade 73200 Estudos de mercado e sondagem de opinião 
 

X 

 

Publicidade 73110 Agências de Publicidade 
X X X 

Rádio 60100 Atividades de Rádio 
X 

 

X 

TIC 18200 Reprodução de suportes gravados 
X 

 

X 

TIC 26200 Fabricação de computadores e de equipamento periférico 
X X 

 

TIC 26800 Fabricação de suportes de informação magnéticos e óticos 
X 

  

TIC 46510 Comércio por grosso de computadores, equipamentos periféricos e programas informáticos 
X 

  

TIC 47410 
Comércio a retalho de computadores, unidades periféricas e programas informáticos, em 
estabelecimentos especializados 

X 

  

TIC 58210 Edição de jogos de computador 
 

X X 

TIC 58290 Edição de outros programas informáticos 
   

TIC 61000 Telecomunicações 
X 

  

TIC 62010 Atividades de programação informática 
X X 

 

TIC 
62030 Gestão e exploração de equipamento informático 

 

X 

 

TIC 
62090 Outras atividades relacionadas com as tecnologias da informação e informática 

 

X 
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Âmbito 
CAE 

Portugal 
Epígrafe em Portugal 

Estudo 
das ICC 

em 
Portugal 

Cluster 
das ICC 

na 
Região 
Norte 

Este 
estudo  

TIC 62020 Atividades de consultoria em informática 
X 

  

TIC 63110 Atividades de processamento de dados, domiciliação de informação e atividades relacionadas 
   

TIC 63120 Portais Web 
  

X 

TIC 82990 Outras atividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e. 
X X 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.2.4 A aplicação do modelo 

Por último, refira-se que modelo analítico adotado no estudo segue uma orientação 

estritamente empresarial, por ser o Registo Comercial a fonte utilizada em quase todo 

o trabalho. Se a isto se lhe acrescenta a atividade associada ao setor público e ao 

setor social, além da gerada pelos empresários individuais, este número poderia 

chegar a duplicar-se. Nesse sentido, pode afirmar-se que, seguindo uma abordagem 

conservadora e de mínimo, o setor cultural e criativo representa, pelo menos, os dados 

nos capítulos que seguidamente se apresentam. 

Para abordar o trabalho Mapeamento do Sector Cultural e Criativo do Norte de 

Portugal, e de acordo com o modelo atrás apresentado, é fundamental partir de uma 

delimitação clara das atividades objeto de análise. Isto implica uma fase prévia para 

dimensionamento das atividades selecionadas em ambas as regiões, considerando 

todas as Indústrias Culturais e acrescentando as Atividades Criativas, mais claramente 

identificáveis, bem como as Atividades Relacionadas que possam ter um maior peso 

no setor. 

Posteriormente, é necessário traduzir estas atividades em códigos de atividade. Além 

disso é necessário proceder à sua classificação como atividades de Núcleo, Indústrias 

Culturais, Atividades Criativas ou Atividades relacionadas, de acordo com a teoria dos 

Círculos Concêntricos. E, finalmente, atribui-se uma fase dentro da cadeia de valor 

das Indústrias Culturais e Criativas segundo sejam de Criação, Produção, Distribuição, 

Comercialização ou Equipamento. 

Realizar estas classificações de caráter matricial (cada atividade insere-se em pelo 

menos um setor, que se enquadra dentro de um dos círculos, que também 

corresponde a uma fase da cadeia de valor) vai permitir retirar conclusões a nível 

territorial, segundo o setor, seja criativo, cultural ou do núcleo central e de acordo com 

a fase da cadeia produtiva. 
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Tabela 8: Classificação matricial das atividades consideradas para o estudo  

Domínio Subsetor Atividade 

Fase da cadeia 

C
ri
a

ç
ã
o
 

P
ro

d
u
ç
ã
o
 

D
is

tr
ib

u
iç

ã
o
 

C
o
m

e
rc

ia
liz

a
ç
ã
o
 

E
q
u
ip

a
m

e
n
to

 

Núcleo        

Indústrias Culturais        

Atividades Criativas        

Atividades relacionadas        

Importa salientar a dificuldade em adotar esta análise de acordo com as fases da 

cadeia de valor, pelo facto de que são muitas as empresas que no seu portfólio de 

produtos/serviços incluem áreas de negócios que correspondem a diferentes fases: o 

nível de especialização das empresas das ICC da Euro-região é, em geral, e salvo 

honrosas exceções, baixo, pelo que os agentes tendem a encaixar-se em mais de 

uma fase do processo produtivo, o que torna difícil a adoção deste modelo. 

Mas em torno dessas atividades selecionadas existem outras, no âmbito da 

comercialização e da fabricação de equipamento, que posteriormente são utilizadas ou 

incorporadas na geração de conteúdos culturais e criativos e que não foram 

contempladas na análise levada a cabo. São casos em que, apesar de se 

apresentarem algumas atividades que se enquadram nas Indústrias Criativas, 

identificamos também outras que não se limitam a este conceito, pelo que a sua 

inclusão no mapeamento das Atividade Criativas poderia implicar uma distorção da 

realidade do setor. Como exemplos temos a Comercialização a retalho de produtos 

novos em estabelecimentos especializados, a Comercialização de jornais e artigos de 

papelaria em estabelecimentos especializados e a Comercialização de equipamentos 

de áudio e vídeo em estabelecimentos especializados. Também foram retirados os 

códigos correspondentes à Fabricação de computadores e equipamentos, à 

Fabricação de suportes magnéticos e óticos ou à Fabricação de artigos de joalharia. 

Com estes condicionantes decidiu-se retirar também os códigos correspondentes a 

atividades de Design por estarem incorporadas em atividades de fabricação, como o 

Design de roupas, o de joias, de produtos, etc. Finalmente, foi retirado o último grupo 

de códigos em torno das TIC, como são as atividades de programação, de 

processamento de dados e domiciliação de informação. 
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Por outro lado, o critério de seleção de uma empresa para integrar os diretórios 

empresariais em que se baseia este trabalho teve a ver com o peso que a faturação 

gerada pelas atividades consideradas dentro das ICC têm no volume de negócios, de 

forma que, se o percentual de receitas de exploração dessas atividades for inferior a 

metade, não são tidos em conta. Nos próximos capítulos, detalha-se a classificação 

das diferentes atividades e o critério seguido para a seleção das mesmas ou a não 

consideração de outras. 

Além disso, quando uma empresa presta serviços para mais do que um ramo das 

atividades analisadas, a decisão de incluí-la num ou noutro ramo corresponde ao peso 

que a faturação tem em cada uma delas, de modo a que cada empresa integre a base 

de dados do setor para o qual contribui, a priori, com um maior volume de negócios. O 

objetivo dessas decisões não é outro senão o de evitar distorções no que diz respeito 

à dimensão do tecido empresarial em cada atividade e assegurar que, embora não 

seja possível detetar todos os agentes que operam em cada uma das atividades 

selecionadas para o estudo, pelo menos todos os itens selecionados para fazer parte 

da mesma operem nela. Isto é, a quantificação oferecida para as ICC é, pelo menos, o 

que se apresenta neste relatório. 

Conforme se mencionou anteriormente, para a seleção das atividades consideradas 

no estudo e as suas correspondências com os códigos de atividade de ambos os 

territórios, foi necessário atribuir a cada atividade um setor, um círculo ou domínio e 

uma fase da cadeia de valor. Para isso, na tabela a seguir, cada atividade é 

classificada como Núcleo, Indústrias Culturais (círculo 1), Atividades Criativas (círculo 

2) ou Atividades Relacionadas (círculo 3). 

Além disso, cada atividade enquadra-se num setor (Audiovisual, Música, Artes 

Cénicas, Produto Gráfico, Arquitetura, Publicidade, TIC, ...) e de acordo com tal 

correspondência atribui-se-lhe uma etiqueta. Adicionalmente, cada atividade é 

classificada conforme se trata de Criação, Produção, Distribuição, Comercialização ou 

Equipamento. 

Posteriormente a este importante trabalho de localização e seleção dos agentes que 

fazem parte da base de dados utilizada para o estudo, foi realizada a quantificação 

das diferentes atividades, de forma a avaliar a importância que as ICC têm no Norte de 

Portugal. 

Como ponto de partida para esta parte do trabalho estão todos os dados relacionados 

com a situação económica e financeira das empresas que operam nestes setores. 

Para isso foi fundamental a contribuição de dados provenientes do SABI – Bureau Van 

Dijk, que permitiram a criação de bases de dados ad hoc muito completas para cada 
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grupo de atividades estudadas: Arquitetura, Artes Cénicas, Artes Plásticas, 

Audiovisual, Bibliotecas, Arquivos e Gestão do Património, Design, Fotografia, Música, 

Produto Gráfico, Publicidade e TIC. 

A partir destas bases de dados extraíram-se informações sobre localização, ano de 

constituição, atividades, recursos próprios, ativo total, faturação, resultado antes de 

impostos e emprego. Da combinação destas variáveis resultam índices, como a 

rentabilidade económica, a produtividade por empregado ou faturação por empresa, o 

resultado por empregado ou empresa ou o quadro médio das empresas. Além disso, 

são obtidas conclusões sobre a distribuição geográfica das empresas, a sua forma 

jurídica, a distribuição por atividades, o peso no total das ICC, etc. Por outro lado, e 

dado que esta análise se faz inicialmente para cada uma das atividades e em cada um 

dos dois domínios geográficos abordados, é possível a comparação do peso absoluto 

e relativo de cada um dos ramos em ambos os territórios, tal como a avaliação da 

participação de cada uma das atividades no total das ICC. 

A maior parte destes dados é atualizado com caráter anual, através do depósito das 

contas anuais no Registo Comercial na primeira metade do ano seguinte, pelo que os 

diretórios públicos não têm incorporada toda essa informação nas suas bases de 

dados até o final do ano. Portanto, as explorações económicas têm no mínimo um ano 

de atraso em relação à data de encerramento das contas das empresas, o que explica 

que os dados divulgados neste relatório correspondam ao exercício de 2009, último 

dado disponível ao encerramento de sua redação. 

Cabe aqui também fazer um resumo de alguns desafios que, do ponto de vista 

metodológico, se foram deparando. Como já foi referido, não existe uma taxonomia 

própria para a classificação de atividade culturais e criativas em Portugal, pelo que se 

torna necessário estabelecer uma correspondência com a Classificação das 

Atividades Económicas (CAE), ocasionando situações que exigem, como já se 

observou, filtros adicionais: 

1) CAEs que não correspondem integralmente a atividades culturais ou criativas e, 

portanto, não podem ser totalmente incluídas, devendo por isso ser 

consideradas de forma parcial; 

2) CAEs que podem pertencer a diferentes fases da cadeia de valor (repetição 

horizontal); 

3) CAEs que figuram simultaneamente em diferentes subsetores do setor cultural 

e criativo (repetição vertical). 
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É importante acrescentar que os sistemas estatísticos nacionais e as bases de dados 

empresariais disponíveis não permitem captar uma parte significativa do trabalho 

artístico e cultural no sentido mais estrito, pelo facto de assumir características 

próprias, seja de trabalho associativo, voluntário ou informal, seja de trabalho 

temporário, completo ou integrado sob formas de outsourcing, mas não formal. 

Importa reforçar novamente que, neste trabalho, são analisados dados das empresas 

que operam nestas categorias de atividade, extraídos do Registo Comercial, ou seja, 

apenas são consideradas as sociedades comerciais (setor empresarial), o que 

acarreta várias implicações: 

- Estes dados não incluem os trabalhadores por conta própria ou 

autónomos, ainda que a sua faturação seja, no geral, inferior à das 

sociedades; 

- Não considera os dados das administrações públicas, fundações ou 

associações que, em alguns setores como os relacionados com 

bibliotecas, arquivos, museus e património, apresentam um grande 

volume de negócios; 

- Os dados referem-se apenas às sociedades com sede social no Norte 

de Portugal, por isso não incluem as empresas com filiais ou 

delegações, como podem ser os grandes grupos editoriais ou de 

exibição cinematográfica, algumas empresas de aluguer de 

equipamentos etc. 

Gráfico 9: Representação dos três âmbitos de atividade nas indústrias culturais e criativas 

 

Em seguida, listam-se as atividades que se incluem no estudo, apresentadas segundo os 

códigos CAE. 
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Tabela 9: Atividades incluídas no estudo. 

Âmbitos CAE  Epígrafe em Portugal 

Arquitetura 71110 Atividades de arquitetura 

Artes Cénicas 

90010 Atividades das artes dos espetáculos 

90020 Atividades de apoio às artes do espetáculo 

90030 Criação artística e literária 

90040 Exploração de salas de espetáculos e ativ. conexas 

Artes Gráficas 

18110 Impressão de jornais 

18120 Outra impressão 

18130 Atividades de preparação da impressão e de produtos media 

18140 Encadernação e atividades relacionadas 

47610 Comércio a retalho de livros, em estabelecimentos especializados 

58110 Edição de livros 

58130 Edição de jornais 

58140 Edição de revistas e de outras publicações periódicas 

58190 Outras atividades de edição 

90030 Criação artística e literária 

Audiovisual 

59120 Atividades técnicas de pós-produção para filmes, vídeos e programas de televisão 

59140 Projeção de filmes e de vídeos 

59110 Produção de filmes, de vídeos e de programas de televisão 

59130 Distribuição de filmes, de vídeos e de programas de televisão 

60200 Atividades de televisão 

90030 Criação artística e literária 
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Âmbitos CAE  Epígrafe em Portugal 

Bibliotecas, museus, 
arquivos… 

91020 Atividades dos museus 

91030 Atividades dos sítios e monumentos históricos 

91011 Atividades das bibliotecas 

91012 Atividades dos arquivos 

Design 74100 Atividades de design 

Educação cultural 85520 Ensino de atividades culturais 

  94991 Associações culturais e recreativas 

Fotografia 74200 Atividades fotográficas 

Música 

18200 Reprodução de suportes gravados 

32200 Fabricação de instrumentos musicais 

47630 
Comércio a retalho de discos, CD, DVD, cassetes e similares, em estabelecimentos 
especializados 

59200 Atividades de gravação de som e edição de música 

90030 Criação artística e literária 

Publicidade 73110 Agências de publicidade 

Rádio 60100 Atividades de rádio 

TIC 

58210 Edição de jogos de computador 

63120 Portais web 

18200 Reprodução de suportes gravados 
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Tabela 10: Atividades excluídas no estudo. 

Âmbitos 
CAE 

Portugal 
Epígrafe em Portugal 

Audiovisual 772 
Aluguer de bens de uso pessoal e doméstico (incluindo aluguer de videocassetes e 
discos) 

Artes Gráficas 47620 
Comércio a retalho de jornais, revistas e artigos de papelaria, em estabelecimentos 
especializados 

TIC 58290 Edição de outros programas informáticos 

TIC 62010 Atividades de programação informática 

TIC 63110 
Atividades de processamento de dados, domiciliação de informação e atividades 
relacionadas 

TIC 26200 Fabricação de computadores e de equipamento periférico 

TIC 26800 Fabricação de suportes de informação magnéticos e ópticos 

Design 32122 Fabricação de artigos de joalharia e de outros artigos de ourivesaria 

Design 43390 Outras atividades de acabamentos de edifícios 

Audiovisual 47782 
Comércio a retalho de material óptico, fotográfico, cinematográfico e de instrumentos de 
precisão, em estabelecimentos especializados 
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4.2.5 Caracterização genérica da atividade empresarial das ICC da região Norte 

Em seguida, apresenta-se uma análise das empresas que desenvolvem a sua 

atividade no sector das indústrias culturais e criativas, a qual se baseia em informação 

do Instituto Nacional de Estatística e das diversas bases de dados criadas a partir dos 

dados do Registo Comercial. 

A implantação territorial do setor das ICC em Portugal reflete de forma 

importante a força dos elementos de mercado, em especial nas indústrias 

culturais, com uma importante massa crítica ligada às cidades. 

A territorialização do setor das ICC depende, por um lado, de fatores tais como a 

população, a urbanização ou o poder de compra, mas também de um elemento 

histórico e geográfico de distribuição desigual, em grande parte independente dos 

fatores acima referidos, que está associado à localização do património natural e 

monumental. 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, em 2009, existiam 342.044 

empresas na NUT II Norte. Este valor representa uma variação de sinal negativo de 

4,12% e 3,92% sobre os anos 2007 e 2008, respetivamente. 

Para a elaboração deste trabalho, a partir daquele universo, procedeu-se a uma 

identificação das empresas cujas atividades estão compreendidas no setor das 

indústrias culturais e criativas, em particular, nos códigos CAE Rev.3 (2007) de dois ou 

três dígitos que se correspondem com as divisões e grupos que abaixo se enumeram: 

181 Impressão e atividade dos serviços relacionados com a impressão 

182 Reprodução de suportes gravados 

322 Fabricação de instrumentos musicais 

476 Comércio a retalho de bens culturais e recreativos, em estabelecimentos 

especializados 

581 Edição de livros, de jornais e de outras publicações 

582 Edição de programas informáticos 

591 Atividades cinematográficas, de vídeo e de produção de programas de 

televisão 

592 Atividades de gravação de som e de edição de música 

601 Atividades de rádio 

602 Atividades de televisão 

631 Atividades de processamento de dados, domiciliação de informação e 

atividades relacionadas; portais Web 

711 Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins 

731 Publicidade   
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741 Atividades de design 

742 Atividades fotográficas 

90 Atividades de teatro, de música, de dança e outras atividades artísticas e 

literárias 

91 Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais 

 

De acordo com esta classificação, resulta que em 2009 o número de empresas no 

Norte de Portugal que desenvolvia as suas atividades no seio das indústrias 

culturais e criativas ascendia a 20.703, o que representa 3,66% menos que no 

ano de 2008 e 4,45% menos que em 2007. Isto representa uma tendência que 

acompanha o total do tecido empresarial do Norte de Portugal que, como já se 

analisou, apresenta uma queda neste intervalo.  

Por outro lado, o peso relativo destas empresas no total do tecido de empresas 

do Norte de Portugal ascende, no ano 2009, a 6,05%, que novamente segue uma 

tendência decrescente (em 2007 representava 6,07% do total de empresas que 

operava neste território). 
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Tabela 11: Evolução das empresas das indústrias culturais e criativas do Norte de Portugal segundo o código de 
atividade principal. 2007-09. 

  2007 2008 2009 

Total grupos CAE Rev.3 (2007) 356.739 355.991 342.044 

Total das indústrias culturais e criativas 21.668 21.490 20.703 

181 Impressão e atividades dos serviços relacionados com a impressão 1.065 1.025 990 

182 Reprodução de suportes gravados 14 11 10 

322 Fabricação de instrumentos musicais 19 17 14 

476 Comércio a retalho de bens culturais e recreativos, em estabelecimentos 
especializados 

3.427 3.307 3.081 

581 Edição de livros, de jornais e de outras publicações 334 350 351 

582 Edição de programas informáticos 123 117 112 

591 Atividades cinematográficas, de vídeo e de produção de programas de 
televisão 

350 349 331 

592 Atividades de gravação de som e de edição de música 383 312 223 

601 Atividades de rádio 66 68 65 

602 Atividades de televisão 5 8 9 

631 Atividades de processamento de dados, domiciliação de informação e 
atividades relacionadas; portais Web 

95 89 101 

711 Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins 9.351 9.199 8.778 

731 Publicidade   1.006 1.022 1.019 

741 Atividades de design 479 624 690 

742 Atividades fotográficas 779 760 760 

90 Atividades de teatro, de música, de dança e outras atividades artísticas e 
literárias 

4.034 4.071 3.994 

91 Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais 138 161 175 

Fonte: Sistema de Contas Integrado das Empresas 2011. INE - Instituto Nacional de Estatística  

Nota: O período de referência considerado para a análise da evolução das empresas das ICC no Norte de Portugal 
limitou-se aos anos de 2007 a 2009, dado que a informação sobre empresas fornecida pelo INE encontra-se disponível 
na CAE Rev. 2.1 para os anos de 2004 a 2007 e na CAE Rev. 3 para os anos de 2007 a 2009, o que dificulta a 
comparação. 

 

No que respeita à distribuição segundo a sua atividade principal, contata-se que o 

grupo mais numeroso dentro do tecido empresarial deste macro setor é o que 

corresponde aos serviços de arquitetura e engenharia com 42,40% do total das 

empresas culturais e criativas (embora, como já se referiu, desta epígrafe são 

considerados apenas no seio das ICC os serviços de arquitetura, excluindo a 

engenharia, a arquitetura técnica, a promoção imobiliária ou a construção, a topografia, 

etc.). O seguinte grupo seria o correspondente às atividades de criação artística 

e de espetáculos, onde se inserem criadores e intérpretes (dramaturgos, 

escritores, coreógrafos, músicos, atores, bailarinos, mágicos, etc.) e que 

representam 19,29%. O terceiro grupo em importância é o das empresas dedicadas 

às tarefas de comércio a retalho de artigos culturais e recreativos em 
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estabelecimentos especializados (venda de livros, discos e CD´s, artigos culturais e 

jornais e outras publicações), que responde por 14,88% do total. Trata-se de uma 

categoria que não gera conteúdo nem proporciona atividade criativa, mas que, pelo 

contrário, presta um importante serviço de aconselhamento e prescrição, bem como 

de aproximação ao público dos produtos culturais, previamente desenvolvidos por 

outros agentes da cadeia de valor. Segue-se o segmento de publicidade, com 4,93% e, 

muito próximas, as empresas de impressão e atividades dos serviços relacionados 

com a impressão com 4,78%. 

 

Gráfico 10: Evolução das empresas das indústrias culturais e 
criativas e do total do tecido empresarial do Norte de Portugal. 
2007-2009. 

Gráfico 11: Distribuição do tecido empresarial 
de acordo com o círculo em que opera. 2009. 

 
 

De acordo com a classificação de cada uma das atividades do modelo dos três 

círculos é o correspondente às atividades criativas que tem um peso maior, com 

46,22% das empresas incluídas nas ICC do Norte de Portugal (de acordo com os 

dados recolhidos no INE). As indústrias culturais representam 34,70% e as Core 

Arts os restantes 19,70%. 
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Gráfico 12: Taxa de variação no número de empresas segundo o código de atividade em que operam. 2007/09. 

 

Por outro lado, a variabilidade do número de empresas em cada um dos códigos 

de atividade considerados para o intervalo 2007-09 é bastante díspar. O grupo 

que mais cresce é o 602, de atividades de televisão, que passa de 5 a 9 empresas 

nestes anos e representa um aumento de 80%. Outro que ascende de forma 

significativa é o 741, de atividades de design, ao passar de 479 para 690 empresas 

(44,05% de variação). Em seguida, o 91, de atividades de bibliotecas, arquivos, 

museus e outras atividades culturais, que passa de 138 a 175 empresas, 

representando uma subida de 26,81%. Contudo, também existem ramos de atividade 

com diminuição de agentes, como é o caso do código 592 de atividades de gravação 

de som e de edição de música, que passou de 383 para 223 empresas (-41,78%), ou 

o 182, de reprodução de suportes gravados, que mudou de 14 para 10 empresas (-

28,57%). 

A maior parte destas empresas pertencentes às indústrias culturais possuem 

menos de dez trabalhadores o que significa que estamos perante um setor 

essencialmente constituído por microempresas, no que diz respeito ao número de 

efetivos ao serviço. As empresas das ICC do Norte português, que detêm entre um a 

nove funcionários constituem 97,72% do total. Portanto, a percentagem de pequenas 

empresas de ambos os coletivos empresários é bastante similar. Por outro lado, 

apenas 0,24% dos agentes empresariais conta com um quadro de mais de 50 

funcionários. 
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Tabela 12: Distribuição das empresas das indústrias culturais e criativas do Norte de Portugal segundo o número de 
trabalhadores, 2009 
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Total grupos CAE 342.044 324.079 15.526 2.202 237 

Total das indústrias culturais e criativas 20.703 20.232 421 42 8 

181 Impressão e atividades dos serviços relacionados com a 
impressão 

990 819 156 14 1 

182 Reprodução de suportes gravados 10 9 1 0 0 

322 Fabricação de instrumentos musicais 14 10 4 0 0 

476 Comércio a retalho de bens culturais e recreativos, em 
estabelecimentos especializados 

3.081 3.053 24 3 1 

581 Edição de livros, de jornais e de outras publicações 351 326 19 4 2 

582 Edição de programas informáticos 112 95 13 3 1 

591 Atividades cinematográficas, de vídeo e de produção de 
programas de televisão 

331 324 6 1 0 

592 Atividades de gravação de som e de edição de música 223 223 0 0 0 

601 Atividades de rádio 65 56 9 0 0 

602 Atividades de televisão 9 8 1 0 0 

631 Atividades de processamento de dados, domiciliação de 
informação e atividades relacionadas; portais Web 

101 96 4 1 0 

711 Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins 8.778 8.637 125 13 3 

731 Publicidade   1.019 977 40 2 0 

741 Atividades de design 690 681 9 0 0 

742 Atividades fotográficas 760 754 5 1 0 

90 Atividades de teatro, de música, de dança e outras 
atividades artísticas e literárias 

3.994 3.991 3 0 0 

91 Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras 
atividades culturais 

175 173 2 0 0 

Fonte: Sistema de Contas Integrado das Empresas 2011. INE - Instituto Nacional de Estatística 

 

De assinalar que existe uma atividade em que todas as empresas têm menos de dez 

trabalhadores, que é o caso da gravação de som e edição de música. Por outro lado, 

existem três empresas de atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins 

com mais de 250 trabalhadores, duas de edição de livros, jornais e outras publicações, 

uma de comércio a retalho de bens culturais e recreativos, em estabelecimentos 

especializados, e uma de impressão e atividades dos serviços relacionados com a 

impressão. 

Por isso, é possível inferir que a indústria cultural do Norte de Portugal está 

bastante atomizada, sobre uma base de micro empresas que constituem cerca de 

6% do tecido empresarial da região. Isto tem como consequência, por um lado, um 
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maior nível de flexibilidade e adaptação às circunstâncias do mercado por parte destas 

empresas, mas, por outro, estas também têm os problemas típicos das empresas 

desta dimensão, que implicam deseconomias de escala, menor poder de negociação 

nomeadamente no que se refere ao acesso a algumas fontes de financiamento, perda 

de competitividade e menor capacidade de comercialização fora da região. 

Gráfico 13: Distribuição das empresas das indústrias culturais e criativas no Norte de Portugal de acordo com o número 
de trabalhadores. 2009. 
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4.2.6 O emprego nas ICC no Norte de Portugal 

Para a análise dos dados de emprego das ICC no Norte de Portugal solicitou-se ao 

Instituto da Segurança Social, IP os dados sobre empresas e trabalhadores 

(dependentes e independentes) inscritos na Segurança Social nos anos de 2007 a 

2011 para os códigos de atividade (de acordo com a CAE Rev.3-2007) que se 

consideram mais diretamente relacionados com as indústrias culturais e criativas e 

que abaixo se relacionam: 

 

18110 Impressão de jornais 

18120 Outra impressão 

18130 Atividades de preparação da impressão e de produtos média 

18140 Encadernação e atividades relacionadas 

18200 Reprodução de suportes gravados 

32200 Fabricação de instrumentos musicais 

47610 Comércio a retalho de livros, em estabelecimentos especializados 

47630 Comércio a retalho de discos, CD, DVD, cassetes e similares, em estabelecimentos especializados 

58110 Edição de livros 

58130 Edição de jornais 

58140 Edição de revistas e de outras publicações periódicas 

58190 Outras Atividades de edição 

58210 Edição de jogos de computador 

59110 Produção de filmes, de vídeos e de programas de televisão 

59120 Atividades técnicas de pós-produção para filmes, vídeos e programas de televisão 

59130 Distribuição de filmes, de vídeos e de programas de televisão 

59140 Projeção de filmes e de vídeos 

59200 Atividades de gravação de som e edição de música 

60100 Atividades de Rádio 

60200 Atividades de televisão 

63120 Portais Web 

71110 Atividades de arquitetura 

73110 Agências de publicidade 

74100 Atividades de design 

74200 Atividades fotográficas 

85520 Ensino de atividades culturais 

90010 Atividades das artes dos espetáculos 

90020 Atividades de apoio às artes do espetáculo 

90030 Criação artística e literária 

90040 Exploração de salas de espetáculos e atividades conexas 

91011 Atividades das bibliotecas 

91012 Atividades dos arquivos 
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91020 Atividades dos museus 

91030 Atividades dos sítios e monumentos históricos 

94991 Associações culturais e recreativas 

 

Além destes dados dos setores de atividade, de acordo com os códigos da Classificação das 

Atividades Económicas (Rev. 3) selecionados, também foram solicitados ao Instituto de 

Segurança Social, IP dados sobre trabalhadores independentes, cuja atividade se relaciona 

com as ICC, de acordo com a tabela de Atividades do art.º 151 º do CIRS (DR, I Série B, n º 

193 - 21 de agosto de 2001) e que, em seguida, se especificam:  

1001 Arquitetos 

1002 Desenhadores 

1322 Decoradores 

1327 Jornalistas e repórteres 

1332 Programadores informáticos 

1333 Publicitários 

2010 Artistas de teatro, bailado, cinema, rádio e televisão 

2011 Artistas de circo 

2012 Escultores 

2013 Músicos 

2014 Pintores 

2015 Outros artistas 

2019 Cantores 

Mas os dados disponíveis fornecidos pela referida entidade não permitem extrair 

conclusões ou dados relevantes para este estudo, ou comparáveis entre os territórios 

de referência, uma vez que: 

 Os dados apresentados são agregados pelos códigos CAE a dois dígitos, que 

dá como resultado valores muito inflacionados, incluindo atividades em nada 

relacionadas com o universo do presente estudo; 

 Os dados sobre inscrições na Segurança Social dos trabalhadores 

independentes não se encontram organizados de acordo com a tabela de 

atividades do artigo 151. º do CIRS, existindo apenas valores globais sobre o 

número de trabalhadores independentes inscritos na SS por distrito. 

 

Sendo assim, para a análise, optou-se por usar os dados disponíveis no Instituto 

Nacional de Estatística (Sistema de Contas Integrado das Empresas). 
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Gráfico 14: Evolução do pessoal ao serviço do tecido 
empresarial no Norte de Portugal nas empresas das ICC. 
2007-2009. 

Gráfico 15: Taxas de variação do pessoal ao serviço 
das empresas das ICC no Norte de Portugal segundo 
a atividade principal. 2009/2007. 

 

  

Tal como acontece com o tecido empresarial em geral, também o emprego está a 

diminuir na NUT II Norte de Portugal: no intervalo 2007-09, o pessoal ao serviço das 

empresas com sede nesta região 29, registou uma diminuição de 4,36%. 

Tabela 13: Evolução do pessoal ao serviço das indústrias culturais e criativas do Norte de Portugal segundo o código 
de atividade principal. 2007-09. 

 
2007 2008 2009 

Total grupos CAE 1.278.614 1.274.318 1.222.869 

Total das indústrias culturais e criativas 42.641 39.803 43.355 

181 Impressão e atividades dos serviços relacionados com a impressão 6.840 6.557 6393 

182 Reprodução de suportes gravados 34 28 28 

322 Fabricação de instrumentos musicais 95 97 116 

476 Comércio a retalho de bens culturais e recreativos, em estabelecimentos 
especializados 

6.554 6.697 6.494 

                                                        
 

29 De acordo com a terminologia do INE, pessoal ao serviço são as pessoas que, no período de referência, 
participaram na atividade da empresa / instituição, qualquer que tenha sido a duração dessa participação, nas 
seguintes condições: a) pessoal ligado à empresa / instituição por um contrato de trabalho, recebendo em contrapartida 
uma remuneração; b) pessoal ligado à empresa / instituição, que por não estar vinculado por um contrato de trabalho, 
não recebe uma remuneração regular pelo tempo trabalhado ou trabalho fornecido (p. ex.: proprietários-gerentes, 
familiares não remunerados, membros ativos de cooperativas); c) pessoal com vínculo a outras empresas / instituições 
que trabalharam na empresa / instituição sendo por esta diretamente remunerados; d) pessoas nas condições das 
linhas anteriores, temporariamente ausentes por um período igual ou inferior a um mês por férias, conflito de trabalho, 
formação profissional, assim como por doença e acidente de trabalho. Não são consideradas como pessoal ao serviço 
as Pessoa que: i) se encontram nas condições descritas nas linhas a), b) e c) e estejam temporariamente ausentes por 
um período superior a um mês; ii) os trabalhadores com vínculo à empresa / instituição deslocalizados para outras 
empresas / instituições, sendo nessas diretamente remunerados; iii) os trabalhadores a trabalhar na empresa / 
instituição e cuja remuneração é suportada por outras empresas / instituições (p. ex.: trabalhadores temporários), iv) os 
trabalhadores independentes (p. ex.: prestadores de serviços, também designados por "recibos verdes"). 
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2007 2008 2009 

581 Edição de livros, de jornais e de outras publicações 3.253 … 2.552 

582 Edição de programas informáticos 825 … 1.298 

591 Atividades cinematográficas, de vídeo e de produção de programas de 
televisão 

627 677 718 

592 Atividades de gravação de som e de edição de música 432 350 245 

601 Atividades de rádio … 325 308 

602 Atividades de televisão … 68   

631 Atividades de processamento de dados, domiciliação de informação e 
atividades relacionadas; portais Web 

172 217 522 

711 Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins 14.586 15.053 15.332 

731 Publicidade   2.620 2.803 2.538 

741 Atividades de design 732 899 1.072 

742 Atividades fotográficas 1.332 1.355 1.240 

90 Atividades de teatro, de música, de dança e outras atividades artísticas e 
literárias 

4.353 4.468 4.255 

91 Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais 186 209 244 

Fonte: Sistema de Contas Integrado das Empresas 2011. INE - Instituto Nacional de Estatística 

 

Porém, o panorama das ICC apresenta-se contrário a esta tendência global, tendo 

registado um aumento de 1,67%, no referido período, o que na atual conjuntura 

económica merece uma chamada de atenção. Assim, e de acordo com os dados 

recolhidos, em 2009 um total de 43.355 indivíduos trabalhavam no setor das 

indústrias culturais e criativas no Norte de Portugal, o que significa um peso de 

3,55% sobre o pessoal ao serviço na região. 

No que respeita à distribuição do pessoal ao serviço das ICC no Norte de Portugal, o 

maior peso corresponde às atividades de arquitetura, engenharia e técnicas afins, com 

35,31%, seguida do comércio a retalho de bens culturais e recreativos, em 

estabelecimentos especializados (14,96%) e, com valores muito próximos, de 

impressão e atividades dos serviços relacionados com a impressão (14,72%). A 

reprodução de suportes gravados e as atividades de televisão são, segundo os dados 

recolhidos, as atividades de menor importância no que se refere ao pessoal ao serviço, 

com 0,06% e 0,16% respetivamente. 
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Gráfico 16: Distribuição do pessoal ao serviço das ICC do Norte de Portugal segundo a atividade principal. 2009 

 

A variação do pessoal ao serviço em cada um dos códigos de atividade, para o 

período 2007-2009, é bastante díspar. O grupo que mais cresce é o das atividades de 

processamento de dados, domiciliação de informação e atividades relacionadas, 

portais Web, que passa de 172 trabalhadores a 522 trabalhadores, representando um 

aumento de 203,49%. Outra das atividades que revela um crescimento significativo é a 

edição de programas informáticos, passando de 825 trabalhadores para 1298 

trabalhadores (57,33% de variação). Em seguida, estão as atividades de design que 

crescem de 732 trabalhadores para 1.072 trabalhadores, o que revela uma subida de 

46,45%. Apesar da evolução favorável deste setor que, como se viu, discorre contrária 

à tendência global na região, observa-se que existem, em sentido oposto, atividades 

cujo número de pessoal ao serviço diminuiu, como é o caso das atividades de 

gravação de som e de edição de música que passou de 432 trabalhadores para 245 

trabalhadores (-43,29%) e a edição de livros, de jornais e outras publicações, com 

uma queda de 3.253 trabalhadores para 2.552 trabalhadores (-21,55%). 

Numa outra ótica, e de acordo com a classificação de cada uma das atividades, 

segundo o modelo dos três círculos, é o correspondente às indústrias culturais 

o que tem maior número de pessoal ao serviço, com cerca de 46,86% de 

trabalhadores das ICC do Norte de Portugal. As atividades criativas representam 

cerca de 38,98% e as Core Arts os restantes 14,16%, no que respeita a este 

indicador. 
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4.2.7 Dados económicos das ICC do Norte de Portugal: caracterização subsetorial 

Apresenta-se, neste capítulo, uma análise conjunta do levantamento de todas as 

indústrias culturais e criativas portuguesas, desde as bases de dados criadas dentro 

do projeto, a partir dos dados provenientes do Registo Comercial português. 

Deste trabalho de análise é possível extrair dados que permitem levar a cabo uma 

comparação dos doze campos de atividade abordados no estudo (a saber, arquitetura, 

artes cénicas, artes plásticas, audiovisual, biblioteca, museus, arquivos e gestão do 

património, design, fotografia, música, produto gráfico, publicidade, rádio e TIC) e 

quantificar, de modo global, todas as ICC no Norte de Portugal, evidenciando assim a 

importância que estes ramos de atividade estão a alcançar na economia portuguesa, 

nos últimos anos, e a sua crescente capacidade para gerar recursos e emprego. 

Como arranque deste trabalho de agregação dos doze setores das ICC na região 

Norte podem extrair-se algumas conclusões relacionadas com o número de empresas 

da amostra com a qual se conta. De facto, em 2009 operavam, na região Norte, um 

mínimo de 3.596 empresas nos setores incluídos nas indústrias culturais e 

criativas. Delas, 37,21% dedicavam-se a atividades relacionadas com as artes 

gráficas e a edição (impressão e edição de jornais e revistas, pré-impressão, 

impressão, distribuição, edição de livros, acabamentos etc.); 19,35% à publicidade, 

11,95% à arquitetura e 10,37% ao design (tanto gráfico como industrial e, neste caso, 

muito centrado no design de artigos de joalharia e ourivesaria). De salientar, o 

reduzido peso relativo da indústria audiovisual no que respeita ao tecido 

empresarial, que encontra a sua explicação na inexistência de canais regionais (com 

tudo o que implica para efeitos de procura na criação de conteúdos e na prestação de 

serviços auxiliares) e no centralismo nos serviços dos canais nacionais em Lisboa30. 

  

                                                        
 

30 Este mesmo raciocínio pode ser válido para o caso da Rádio.  
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Gráfico 17: Distribuição das empresas das ICC na 
região Norte segundo a atividade principal. 2009. 

Gráfico 18: Taxas de variação no levantamento de empresas 
das ICC na região Norte por atividade. 2006-2009. 

 
 

É igualmente baixa a percentagem de empresas de fotografia sobre o total (6,17%), o 

que poderá obedecer a uma forma de distribuição diferente deste tipo de serviços, 

mas ainda mais evidente é a escassa importância da indústria musical no número 

de empresas (que inclui a interpretação, organização de eventos, representação de 

artistas ou gestão, distribuição, edição discográfica, venda de discos ou instrumentos 

musicais ou atividades de apoio) com 2,47%, que poderia ter parte da sua explicação 

na opção de formas jurídicas de caráter não comercial para o desenvolvimento das 

suas atividades31. Outros setores como as artes cénicas, TIC relacionadas com as 

indústrias culturais, rádio ou atividades de bibliotecas, arquivos, museus ou património 

têm taxas inferiores a 3% no total das empresas das ICC da região Norte de Portugal. 

Tabela 14: Empresas que operam nas ICC no Norte de Portugal e setor em que desenvolvem atividade. 2009 

Variável 
Empres. 

2009 
% sobre 
total ICC 

Variac. 
2006/09 

Ano de 
constit. 

Capital 
social 2009 

Círculo 

Arquitetura 
673 18,72% 26,50% 2001 13.693 

Ativ. Criativas 

Artes Cénicas 
96 2,67% 41,18% 2001 64.587 

Core Arts 

Artes Plásticas 
33 0,92% 50,00% 2003 82.634 

Core Arts 

Audiovisual 
193 5,37% 32,41% 1997 35.673 

Ind. Culturais 

Biblio, Museus, Arq.  

e Patrim. 

8 0,22% 60,00% 2002 1.960.020 
Core Arts 

Design 
373 10,37% 10,68% 1996 63.335 

Ativ. Criativas 

Fotografia 
222 6,17% 19,35% 1998 25.300 

Core Arts 

                                                        
 

31 Como costuma acontecer com as artes cénicas e até mesmo com as artes plásticas. 
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Variável 
Empres. 

2009 
% sobre 
total ICC 

Variac. 
2006/09 

Ano de 
constit. 

Capital 
social 2009 

Círculo 

Música 
89 2,47% 32,84% 1999 98.464 

Ind. Culturais 

Produto gráfico 
1.338 37,21% 15,54% 1994 62.742 

Ind. Culturais 

Publicidade 
445 12,37% 34,85% 2002 21.148 

Ativ. Criativas 

Rádio 
37 1,03% 2,78% 1991 121.086 

Ind. Culturais 

TIC 
89 2,47% 85,42% 2004 22.420 

Ind. Culturais 

Total ICC 
3.596 100,00% 23,75% 1997 49.652 

Total ICC 

Fonte: Elaboração própria, a partir da base de dados BvD. 

 

A taxa média de variação no número de empresas para o conjunto das ICC do 

Norte de Portugal é, no intervalo 2006-09 de 23,75%. Os setores que demonstram 

um crescimento superior à média global das ICC em Portugal no levantamento de 

empresas são as TIC relacionadas com a cultura e a criatividade, com 85,42%, 

demonstrando assim um forte dinamismo no que se refere ao seu tecido empresarial. 

Seguem em ordem de importância as atividades relacionadas com as bibliotecas, 

arquivos, museus e património, com 60% e as artes plásticas com 50%, áreas 

bastante relacionadas entre si, por existirem empresas que poderiam estar numa ou 

noutra categoria (como é o caso das empresas dedicadas ao restauro e à 

conservação), além das artes cénicas com 41,18%. Num segundo estádio 

intermediário estariam setores como a publicidade (34,85%), a música (32,84%), o 

audiovisual (32,41%) e arquitetura (26,5%). Importa ressaltar o facto de que estes 

índices de crescimento superiores à média coincidem com alguns daqueles que 

tinham um peso relativo menor no total das ICC. Por último, há outras categorias com 

taxas de crescimento inferiores à média, como fotografia (19,35%), produto gráfico 

(15,54%), design (10,68%) ou rádio (2,78%)32.  

Para Portugal, quando a análise das taxas de variação se limita ao período 2008-09, 

os dados não estão completos, já que muitas empresas constituídas no último ano 

estudado não são contabilizadas, uma vez que as suas contas não estão ainda 

disponíveis no Registo Comercial.   

A data média de constituição das empresas que desenvolvem atividades dentro das 

indústrias culturais e criativas portuguesas é o ano de 1997, sendo a rádio (1991), o 

produto gráfico (1994) e o design (1996) aquelas cujo ano de criação é anterior. As 

                                                        
 

32 Nestes casos, destaca-se a baixa taxa de variação no número de empresas dedicadas ao design, que só teria 
explicação na inclusão, nesta categoria, de muitas empresas de design e fabricação de joias (nas quais a delimitação 
de umas ou outras atividades é difícil). 



 

72 

categorias com uma média, a partir da data de constituição, mais elevada são as TIC 

(2004) e as artes plásticas (2003). 

 

Gráfico 19: Distribuição das empresas das ICC no 
Norte segundo o círculo com que se correspondem. 
2009. 

Gráfico 20: Rentabilidade económica de cada um dos 
setores de atividade compreendidos nas ICC no Norte. 
2009. 

 

 

Da análise do capital médio, no último ano considerado, constata-se que a média das 

ICC da região Norte de Portugal seria de 149.652 euros. As categorias que contam 

com um valor superior são as relacionadas com as bibliotecas, museus, arquivos e 

património (1.960.020 euros), com valores certamente elevados mas desvirtuados 

pelos dados da Fundação de Serralves. Outras de média mais elevada são a rádio 

(121.086 euros), as artes plásticas (82.634 euros) e a Música (98.464 euros), neste 

caso pelo efeito da Casa da Música. 
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Gráfico 21: Crescimento da faturação e do emprego no período 2006-09 e número de empresas em 2009 segundo o 
setor de atividade na região Norte de Portugal. 

 

Na Gráfico acima, que combina os crescimentos dos resultados e do emprego no 

período de 2006-09, na região Norte, e pondera o tamanho das esferas de acordo com 

o número de empresas que operam em cada setor nesse âmbito geográfico, 

determina-se como as atividades incluídas na categoria do produto gráfico contam 

com um tecido empresarial mais amplo, seguido da arquitetura, publicidade ou 

fotografia. Porém, os crescimentos da faturação e do emprego situam as TIC 

relacionadas com as ICC como o setor com maior projeção, juntamente com as 

artes plásticas, a música e as artes cénicas. No quadrante oposto está a rádio, com 

crescimentos tanto em emprego como em volume de resultados inferiores à média das 

ICC da região Norte e, em menor medida, o produto gráfico e a publicidade. 

Além disso, a rentabilidade económica média das ICC da região Norte, no ano de 

2009, ascende a -7,52%. Todas as categorias setoriais consideradas atingem taxas 

negativas, exceto os setores de rádio (5,39%) e artes plásticas (9,22%). Os valores 

mais reduzidos são os que se correspondem com categorias como o audiovisual (-

50,68%), bibliotecas, museus, arquivos e património (- 18,86%), fotografia (-11,65%) e 

TIC relacionadas com as ICC (-10,59%). 
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Gráfico 22: Distribuição da faturação das ICC por 
atividade. 2009. 

Gráfico 23: Faturação por empresa dos setores de atividade 
compreendidos nas ICC na região Norte. 2009. 

  

Atendendo à agregação do volume de negócios destes doze setores de atividade, a 

faturação das indústrias culturais na região Norte, em 2009, ascendeu a 1.189 

milhões de euros, o que representa uma variação de 0,88% em relação ao 

exercício anterior e de 17, 44% sobre o ano de 2006. 

Desta quantia, 61,35% corresponde às empresas gráficas (impressão e artes gráficas, 

rotulagem, pré-impressão, edição de livros, jornais e revistas, comercialização de 

produtos culturais, etc.), seguido, à distância, pelo design (9,36%), publicidade (8,91%) 

e arquitetura (7,51%). 

Isto permitiria concluir inicialmente que o conjunto de atividades relacionadas com 

a produção gráfica (impressão, edição e publicidade, fundamentalmente) geraria 

praticamente 70% do volume de negócios das ICC na região Norte. O audiovisual 

(cinema, TV, vídeo e animação, exibição, distribuição e emissão de conteúdos) fatura 

4,14% do total, o que com 0,45% da rádio e 1,45% das TIC (que corresponde 

fundamentalmente à criação de conteúdos para novas plataformas, desenvolvimento 

de jogos de computador e produção multimédia) resultam num peso agregado de 

cerca de 6% para o audiovisual. Por outro lado, a indústria musical é responsável 

por 2,38% do volume de negócios, por isso, juntamente com 0,47% das chamadas 

artes cénicas permitem concluir que as artes cénicas num sentido amplo geram 3% 

do volume de receitas das ICC na região Norte de Portugal. 

Por outro lado, na comparação das taxas de variação da faturação confirma-se que o 

crescimento da faturação mais elevado no intervalo 2006-09 corresponde às TIC 

do domínio das ICC com 113,35%, seguido pelas artes plásticas (80,21%) a música 

(72,15%) e as artes cénicas (68,13%). Sobre uma média global de crescimento dos 

rendimentos das ICC na região Norte de 17,44%, são várias as categorias que 
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mesmo tendo taxas de variação de faturação positivas, estas são menores que a 

média, como no caso da publicidade (12,31%), produto gráfico (3,47%) e design 

(0,49%), e tanto o audiovisual como a rádio têm taxas de variação negativas, com -

4,01% e -53,18%, respetivamente. 

Quando o intervalo observado se limita ao biénio 2008-2009, e partindo de uma taxa 

média global de 0,88%, o crescimento reduz-se substancialmente, exceto nas TIC e 

nas artes plásticas que experienciam uma variação de 16,81% e 10,83%, 

respetivamente. O facto é que salvo estas duas áreas mencionadas, assim como artes 

cénicas (8,95%), audiovisual (6,77%), design (5,78%), arquitetura (5,26%) e rádio 

(4,77%), as outras categorias sofrem quedas no volume de receitas. 

Tabela 15: Variáveis relacionadas com a faturação das empresas das ICC na região Norte de Portugal segundo o setor 
de atividade em que operam. 2009. 

Variáveis Faturação 
% no 

total ICC 
Variação 
2008/09 

Variação 
2006/09 

Fat. por 
empreg. 

Fat. por 
empresa 

Círculo 

Arquitetura 
89.303.640 7,51% 5,26% 37,44% 58.713,77 141.751,8 

Ativ. Criativas 

Artes Cénicas 
16.159.998 1,36% 8,95% 68,13% 39.901,23 194.698,8 

Core Arts 

Artes Plásticas 
5.582.331 0,47% 10,83% 80,21% 60.025,1 192.494,2 

Core Arts 

Audiovisual 
49.189.631 4,14% 6,77% -4,01% 82.671,6 307.435,2 

Ind. Culturais 

Bibliot, Museus, 
Arquiv. e Patrim. 

11.331.986 0,95% -2,62% 24,84% 85.848,4 1.416.498,2 
Core Arts 

Design 
111.364.957 9,36% 5,78% 0,49% 69.213,8 313.704,1 

Ativ. Criativas 

Fotografia 
19.809.218 1,67% -3,04% 18,28% 31.847,6 95.696,7 

Core Arts 

Música 
28.332.948 2,38% -0,20% 72,15% 50.325,0 345.523,8 

Ind. Culturais 

Produto gráfico 
729.691.332 61,35% -4,16% 3,47% 82.863,0 610.620,4 

Ind. Culturais 

Publicidade 
105.963.818 8,91% -1,01% 12,31% 64.809,7 278.120,3 

Ativ. Criativas 

Rádio 
5.370.994 0,45% 4,77% -53,18% 35.806,6 162.757,4 

Ind. Culturais 

TIC 
17.299.837 1,45% 16,81% 113,35% 48.458,9 205.950,4 

Ind. Culturais 

Total ICC 
1.189.400.690 100% 0,88% 17,44% 68.043,0 368.532,4 

Total ICC 

Fonte: Elaboração própria, a partir da base de dados BvD  

Em termos de produtividade dos trabalhadores da ICC da região Norte (entendida 

como a capacidade de gerar resultados por empregado), estas diferem dos pesos 

relativos de cada categoria, de modo que a faturação por empregado mais elevada 

corresponde às atividades de bibliotecas, arquivos, museus e património, com 

85.848 euros, seguida de outras como produto gráfico (82.863), audiovisual 

(82.672) e design (69.214), que se situam acima da média das ICC do Norte luso 

(68.043 euros). Por outro lado, a faturação mais baixa por trabalhador corresponde 



 

76 

aos setores de fotografia (31.848), rádio (35.807), artes cénicas (39.901) e TIC 

(48.459). 

E da relação entre receitas e empresas de cada categoria resulta a produtividade por 

empresa. Neste caso, a média global de receitas por empresa das indústrias 

culturais da região Norte é de 368.532,4 euros. As empresas de bibliotecas, museus, 

arquivos e património atingiram, em 2009, uma média de faturação por empresa de 

1.416.498 euros, seguindo-se as de produto gráfico (610.620,4 euros). Em contraste 

com estas categorias, fotografia (95.697 euros), arquitetura (141.752 euros), rádio 

(162.757 euros) e TIC (205.950 euros) atingem os valores mais reduzidos. 

 

Gráfico 24: Distribuição da faturação das ICC na 
região Norte pelo círculo que corresponde. 2009. 

Gráfico 25: Taxas de variação da faturação das ICC do Norte 
por setor. 2006-09. 

 

 

Para concluir com os aspetos relacionados com as receitas, importa referir o peso que 

cada um dos círculos, do modelo metodológico adotado no presente trabalho, tem em 

termos de volume de receitas. As indústrias culturais são responsáveis por 

69,77% da faturação das ICC na região Norte, com 25,78% para as atividades 

criativas e os 4,45% restantes para as Core Arts. 

Gráfico 26: Crescimento do número de empresas e do emprego no período 2006-09 e a faturação em 2009 segundo o 
setor de atividade no Norte de Portugal. 
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No gráfico acima estão representadas as taxas de variação do tecido de empresas e 

do volume de emprego para o intervalo 2006-09, cujo diâmetro das esferas pondera o 

volume de faturação de cada um dos setores de atividade das ICC da região Norte de 

Portugal.  

Nele está patente a importância dos rendimentos do setor gráfico e editorial, a 

uma larga distância das restantes categorias, tal como já se verificou nas análises 

anteriores, sendo as TIC, a música, as artes plásticas e as atividades relacionadas 

com as bibliotecas, museus, arquivos e património as que demonstram um maior 

crescimento no número de trabalhadores e de empresas. No extremo oposto, a rádio, 

além de contar com uma faturação reduzida em termos absolutos e relativos, 

apresenta índices de crescimento no tecido empresarial e no emprego dos mais 

reduzidos das ICC no Norte de Portugal. Nesta linha, mas com menor afastamento da 

média setorial, estão também a fotografia e o produto gráfico.  
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Tabela 16: Variáveis relacionadas com o resultado das empresas das ICC na região Norte segundo o setor de 
atividade em que operam. 2009. 

 
Resultado 

Variação 
2008/09 

Variação 
2006/09 

Result. por 
empreg. 

Result. por 
empresa 

Círculo 

Arquitetura 5.946.655 -43,68% -11,75% 3.909,70 10.062,02 
Ativ. Criativas 

Artes Cénicas -234.102 96,41% -156,75% -578,03 -2.926,28 
Core Arts 

Artes Plásticas 91.656 - 70,05% 985,5 3.160,6 
Core Arts 

Audiovisual 823.907 - -34,68% 1.384,7 5.281,5 
Ind. Culturais 

Bibliot, Museus, 
Arquiv. e Patrim. 

26.504 -20,02% - 200,8 3.313,0 
Core Arts 

Design 1.802.858 - -9,70% 1.120,5 5.479,8 
Ativ. Criativas 

Fotografia -1.168.268 -111,66% -92,69% -1.878,2 -6.084,7 
Core Arts 

Música 703.552 81,71% -5,93% 1.249,6 9.257,3 
Ind. Culturais 

Produto gráfico 30.912.600 61,87% 95,47% 3.510,4 27.356,3 
Ind. Culturais 

Publicidade 3.578.025 -12,50% 27,53% 2.188,4 10.431,6 
Ativ. Criativas 

Rádio 179.676 64,09% -69,23% 1.197,8 6.910,6 
Ind. Culturais 

TIC -803.101 -201,28% - -2.249,6 -9.914,8 
Ind. Culturais 

Total ICC 41.859.962 6,63% 23,74% 2.364,9 13.842,1 
Total ICC 

Fonte: Elaboração própria, a partir da base de dados BvD 

 

O resultado agregado antes de impostos para as indústrias culturais e criativas 

do Norte português é de 41,9 milhões de euros, mais 11,62% mais que no exercício 

anterior e 25,6% acima dos de 2006. 

Quando se analisa este resultado do ponto de vista do setor de atividade, verifica-se 

como as atividades de artes gráficas e edição (impressão e edição de jornais, 

impressão, pré-impressão, acabamentos, edição de livros e revistas, distribuição ou 

comercialização) são as que maiores resultados geram, com 31 milhões de euros 

antes de impostos, e juntamente com a arquitetura (6 milhões de euros), publicidade 

(3,6 milhões de euros) e design (1,8 milhões de euros) são capazes de gerar os 

maiores lucros no exercício de 2009 para as ICC da região Norte. Pelo contrário, as 

perdas provêm da fotografia (-1,2 milhões de euros), das TIC relacionadas com as ICC 

(-0,8 milhões de euros) e das artes cénicas (-0,2 milhões de euros). 

No que diz respeito às taxas de variação do resultado para o período 2006-2009, e 

partindo de uma média das ICC do Norte de Portugal de 25,60%, observa-se o 

importante crescimento do resultado em atividades de produto gráfico (95,47%), 
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sobretudo considerando a atual conjuntura económica em que está imerso o país luso, 

ou em menor grau as artes plásticas (70,05%). Na maior parte das restantes indústrias 

das ICC do lado português, as variações para o intervalo são de sinal negativo, e 

oscilam entre -156,75% das artes cénicas ou -92,69% da fotografia e -9,70% do 

design ou -5,93% da música. 

Quando, no entanto, as variações dizem respeito ao biénio 2008 e 2009, reduz-se o 

número de taxas analisadas por não serem contabilizados os valores para artes 

plásticas, audiovisual ou design, cujo resultado das atividades tem uma mudança de 

sinal, impossibilitando o cálculo da variação. Além disso, os maiores crescimentos 

provêm das artes cénicas (96,41%), da música (81,71%), da rádio (64,09%) e do 

produto gráfico (61,87%). Mas, apesar destes valores, a média é muito diminuída pelo 

efeito dos valores das TIC relacionadas com as ICC (-201,28%) ou da fotografia (-

111,66%). 

Gráfico 27: Taxas de variação do resultado das ICC 
por atividade no Norte português. 2006-09. 

Gráfico 28: Resultado dos setores compreendidos nas ICC 
no Norte de Portugal. 2009. 

 

 

Os resultados globais médios por empresa e por trabalhador ascendem nas ICC 

do Norte de Portugal a 13.842 euros e 2.365 euros respetivamente. Na análise por 

categorias de atividade, é possível comprovar novamente a importância do produto 

gráfico, a arquitetura, a publicidade e a música. Na verdade, os resultados por 

trabalhador mais elevados correspondem aos setores de arquitetura (3.910 euros), 

produto gráfico (3.510 euros) e publicidade (2.188 euros), e os resultados por empresa 

concedem os primeiros lugares ao produto gráfico (27.356 euros), à publicidade 

(10.432 euros), à arquitetura (10.062 euros) e à música (9.257 euros). No que diz 

respeito às perdas por trabalhador, resulta que as mais avultadas correspondem às 

TIC relacionadas com as ICC, com -2.250 euros, que se convertem em -9.915 por 

empresa. 



 

80 

Gráfico 29: Resultado por empregado das ICC no 
Norte português. 2009. 

Gráfico 30: Resultado por empresa das ICC no Norte 
português. 2009. 

 
 

Para rematar com as variáveis relacionadas com o resultado, acrescenta-se que tanto 

no círculo correspondente às indústrias culturais 33  como no das atividades 

criativas34, os valores dos resultados antes de impostos são de sinal positivo, 

com valores de 31,8 milhões de euros e 11,3 milhões de euros. Pelo contrário, as 

Core Arts35 somam perdas totais de -1,3 milhões de euros. 

Em 2009, o emprego gerado pelas indústrias culturais e criativas da região Norte 

equivale a quase 16.500 postos de trabalho (equivalentes a tempo completo), o que 

representa uma queda de -25,8% em relação ao exercício anterior e um 

crescimento de 23,58 % sobre os valores de 2006. É, portanto, possível concluir 

que as indústrias culturais e criativas contam com um importante potencial na criação 

de emprego no Norte português. 

  

                                                        
 

33 Indústrias musicais e audiovisual, produto gráfico, rádio e TIC. 
34 Arquitetura, publicidade e design. 
35 Artes plásticas e cénicas, fotografia e atividades relacionadas com as bibliotecas, museus, arquivos e património. 
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Tabela 17: Variáveis relacionadas com o emprego das empresas das ICC no Norte de Portugal segundo o setor de 
atividade em que operam. 2009. 

Variáveis 
Volume de 
emprego 

% sobre o 
total ICC 

Variação 
2008/09 

Variação 
2006/09 

Quadro 
médio 

Círculo 

Arquitetura 1.521 9,22% 5,26% 40,06% 2,63 
Ativ. Criativas 

Artes Cénicas 405 2,46% 7,71% 70,89% 5,26 
Core Arts 

Artes Plásticas 93 0,56% 13,41% 75,47% 3,32 
Core Arts 

Audiovisual 595 3,61% 13,77% 30,20% 4,02 
Ind. Culturais 

Bibliot, Museus, 
Arquiv. e Património 

132 0,80% 10,92% 41,94% 22,00 
Core Arts 

Design 1.609 9,76% -257,40% 27,77% 4,85 
Ativ. Criativas 

Fotografia 622 3,77% -1,27% 16,04% 3,00 
Core Arts 

Música 563 3,41% 6,63% 146,93% 7,22 
Ind. Culturais 

Produto gráfico 8.806 53,41% -0,14% 1,92% 7,59 
Ind. Culturais 

Publicidade 1.635 9,92% -13,40% 8,21% 4,48 
Ativ. Criativas 

Rádio 150 0,91% 6,38% 2,74% 5,17 
Ind. Culturais 

TIC 357 2,17% 15,91% 101,69% 4,02 
Ind. Culturais 

Total ICC 16.488 100,00% -25,79% 23,58% 5,33 
Total ICC 

Fonte: Elaboração própria, a partir da base de dados BvD 

 

No entanto, as taxas de variação por categorias fornecem valores muito díspares, de 

modo que no intervalo 2006-09 são as atividades de música (146,93%) e de TIC 

(101,69%) as que apresentam um maior aumento do emprego em termos 

relativos, seguidas das artes plásticas (75,47%) e das artes cénicas (70,47%). 

Subsistem outras atividades que apresentam crescimentos relativamente menores, 

como é o caso do produto gráfico (1,92%), a rádio (2,74%) ou a publicidade (2,74%). 

Se estas variações do volume de emprego se limitarem ao último ano disponível, 

apresentam valores de sinal negativo, como é o caso do design (-257,4%), a 

publicidade (13,40%), a fotografia (-1,27%) ou o produto gráfico (-0,14%). No conjunto 

dos valores positivos, há atividades como artes cénicas, música, rádio ou arquitetura 

que variam entre 7,71% da primeira ou 5,26% da última, e um segundo grupo como 

TIC, audiovisual, artes plásticas ou bibliotecas, museus, arquivos e património, que 

vão de 15,91% para 10,92%. 

Por outro lado, a distribuição setorial do emprego responde a uma disposição 

muito próxima à de outras variáveis, de modo que 53,41% dos trabalhadores 
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corresponde às atividades referidas na categoria de produto gráfico, 9,76% ao design 

(tanto gráfico como industrial), 9,92% à publicidade, e 9,22% à arquitetura. Deste 

modo, as atividades gráfica e de edição (que reúne produto gráfico e publicidade) 

ocupam 63% dos trabalhadores por conta de outrem, as artes cénicas em sentido lato 

(incluindo as artes cénicas e a música) 6%, e o audiovisual (que agrupa o audiovisual, 

a rádio e as telecomunicações) 8%. 

Gráfico 31: Distribuição do emprego das ICC da região 
Norte por atividade. 2009. 

Gráfico 32: Taxas de variação do emprego das ICC na 
região Norte. 2006-09. 

 
 

Relacionando o número de empresas para as quais se dispõem dados e o emprego 

que geram, resulta que o quadro médio de agentes das ICC no Norte de Portugal 

em 2009 é de 5,33 trabalhadores. Sobre esta média, nas atividades relacionadas 

com as bibliotecas, museus, arquivos e património é onde se apresenta o quadro 

médio por empresa mais elevado, com 22 trabalhadores, seguido do produto gráfico 

(com 7,59 trabalhadores), a música (7,22 trabalhadores) e as artes cénicas (5,26 

trabalhadores). Face a estes, os quadros médios menores são os que se enquadram 

nas categorias orientadas para os serviços técnicos de arquitetura (2,63 

trabalhadores) e fotografia (3 trabalhadores). 

Novamente, o facto de não existirem dados para os agentes que adotam a forma 

de empresários individuais e sociedades não comerciais, tão frequentes em 

alguns ramos de atividade abordadas, falta valor a esta informação, ainda que permita 

uma comparação mínima entre os quadros de pessoal das sociedades comerciais 

destes setores. 

Gráfico 33: Quadro médio dos setores das ICC no Norte de 
Portugal. 2009. 

Gráfico 34: Distribuição do emprego das ICC no Norte 
de Portugal segundo o círculo com que se 
correspondem. 2009. 
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Por outro lado, torna-se necessário, também, considerar a conjuntura económica 

global em geral e portuguesa em particular, bem como as elevadas taxas de 

desemprego atuais. Desta forma, e a julgar pelos dados de emprego até agora 

analisados, é possível concluir que as indústrias culturais e criativas na região 

Norte de Portugal mostram uma importante capacidade de gerar emprego. 

Salienta-se também o facto de que novamente as indústrias culturais são as que 

dão emprego a mais trabalhadores, com 63,51% do total, seguido das atividades 

criativas (28,9%) e das Core Arts (7,59%). 

Gráfico 35: Crescimento da faturação e do número de empresas no período 2006-09 e volume de emprego em 2009 
segundo o setor de atividade no Norte de Portugal. 
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O Gráfico acima representa as taxas de variação da faturação e o número de 

empresas no período 2006-09, nos eixos vertical e horizontal, e o volume de emprego 

em 2009 no diâmetro das esferas. Da análise destes dados resulta que as categorias 

de bibliotecas, arquivos, museus e património, TIC e artes cénicas crescem acima da 

média das ICC desta região, tanto em termos de receitas como em número de 

empresas. No extremo oposto, rádio e fotografia estariam, para ambas as variáveis, 

abaixo da média. Além disso, como já se disse nos parágrafos anteriores, produto 

gráfico, publicidade e arquitetura são as categorias com maior peso no emprego das 

ICC do Norte português. 

Em seguida, apresenta-se uma tabela com as principais variáveis para todos os 

setores de atividade considerados neste estudo das indústrias culturais e criativas na 

região Norte portuguesa. 
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Tabela 18: Principais variáveis dos distintos setores das indústrias culturais e criativas na região Norte de Portugal. 2009 

  Arquitetura Artes Cénicas 
Artes 

Plásticas 
Audiovisual 

Bibl., Museus 

Arquiv. e 

Património 

Design Fotografia Música 
Produto 

Gráfico 
Publicidade Rádio TIC Total ICC 

Número de empresas 673 96 33 193 8 373 222 89 1.338 445 37 89 3.596 

% empresa/total ICC 18,72% 2,67% 0,92% 5,37% 0,22% 10,37% 6,17% 2,47% 37,21% 12,37% 1,03% 2,47% 100,00% 

Variação 2008/2009 0,00% 0,00% 0,00% 0,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 

Variação 2006/2009 26,50% 41,18% 50,00% 32,41% 60,00% 10,68% 19,35% 32,84% 15,54% 34,85% 2,78% 85,42% 23,75% 

Empresas com dados 673 96 33 193 8 373 222 89 1336 445 37 89 3.594 

Ano de constituição 2001 2001 2003 1997 2002 1996 1998 1999 1994 2002 1991 2004 1997 

Capital social 2009 13.693 64.587 82.634 35.673 1.960.020 63.335 25.300 98.464 62.742 21.148 121.086 22.420 49.652 

Rentab. média 2009 -9,02% -7,65% 9,22% -50,68% -18,86% -2,32% -11,65% -3,98% -2,66% -5,63% 5,39% -10,59% -7,52% 

Faturação 89.303.640 16.159.998 5.582.331 49.189.631 11.331.986 111.364.957 19.809.218 28.332.948 729.691.332 105.963.818 5.370.994 17.299.837 1.189.400.690 

% fat. /total ICC 7,51% 1,36% 0,47% 4,14% 0,95% 9,36% 1,67% 2,38% 61,35% 8,91% 0,45% 1,45% 100,00% 

Variação 2008/2009 5,26% 8,95% 10,83% 6,77% -2,62% 5,78% -3,04% -0,20% -4,16% -1,01% 4,77% 16,81% 0,88% 

Variação 2006/2009 37,44% 68,13% 80,21% -4,01% 24,84% 0,49% 18,28% 72,15% 3,47% 12,31% -53,18% 113,35% 17,44% 

Fat. por empregado 58.713,77 39.901,23 60.025,1 82.671,6 85.848,4 69.213,8 31.847,6 50.325,0 82.863,0 64.809,7 35.806,6 48.458,9 68.043,0 

Fat. por empresa 141.751,81 194.698,77 192.494,2 307.435,2 1.416.498,2 313.704,1 95.696,7 345.523,8 610.620,4 278.120,3 162.757,4 205.950,4 368.532,4 

Resultado  5.946.655 -234.102 91.656 823.907 26.504 1.802.858 -1.168.268 703.552,00 30.912.600 3.578.025,00 179.676,00 -803.101 41.859.962 
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Variação 2008/2009 -43,68% 96,41% - - -20,02% - -111,66% 81,71% 61,87% -12,50% 64,09% -201,28% 6,63% 

Variação 2006/2009 -11,75% -156,75% 70,05% -34,68% - -9,70% -92,69% -5,93% 95,47% 27,53% -69,23% - 23,74% 

Result. por empregado 3.909,70 -578,03 985,5 1.384,7 200,8 1.120,5 -1.878,2 1.249,6 3.510,4 2.188,4 1.197,8 -2.249,6 2.364,9 

Result. por empresa 10.062,02 -2.926,28 3.160,6 5.281,5 3.313,0 5.479,8 -6.084,7 9.257,3 27.356,3 10.431,6 6.910,6 -9.914,8 13.842,1 

Volume de emprego 1.521 405 93 595 132 1.609 622 563 8.806 1.635 150 357 16.488 

% emp./total ICC 9,22% 2,46% 0,56% 3,61% 0,80% 9,76% 3,77% 3,41% 53,41% 9,92% 0,91% 2,17% 100,00% 

Variação 2008/2009 5,26% 7,71% 13,41% 13,77% 10,92% -257,40% -1,27% 6,63% -0,14% -13,40% 6,38% 15,91% -25,79% 

Variação 2006/2009 40,06% 70,89% 75,47% 30,20% 41,94% 27,77% 16,04% 146,93% 1,92% 8,21% 2,74% 101,69% 23,58% 

Quadro médio 2,63 5,26 3,32 4,02 22,00 4,85 3,00 7,22 7,59 4,48 5,17 4,02 5,33 

Fonte: Elaboração própria, a partir da base de dados BvD 
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4.2.7.1 Arquitetura 

Na secção que se segue, dedicada à arquitetura como parte integrante das indústrias 

culturais e criativas do Norte de Portugal, é apresentada informação recolhida a partir 

da classificação das empresas registadas na base de dados elaborada para este 

estudo, de acordo com a sua atividade principal e o seu endereço fiscal. Esse 

levantamento de empresas foi desenvolvido a partir de uma pesquisa por códigos CAE 

na base de dados BvD SABI e para as atividades principais, tendo sido posteriormente 

depurada para remover os agentes mais vinculados a serviços de arquitetura técnica, 

à promoção e gestão imobiliária ou construção, a topografia ou a medição ou aquelas 

outras atividades isentas de componentes criativos ou não relacionadas com a 

arquitetura. 

Para o desenvolvimento da análise exposta a seguir, as atividades selecionadas 

respondem ao código de atividades 71.11 correspondente às atividades de arquitetura, 

que se incorporam no círculo correspondente às atividades criativas e na fase de 

criação. 

Gráfico 36: Distribuição por NUT III das empresas de 
serviços de arquitetura no Norte de Portugal. 2009. 

Gráfico 37: Distribuição das empresas de arquitetura do 
Norte de Portugal segundo o ano de constituição. 

  

Assim, a partir dos dados extraídos da exploração estatística desta base de dados, 

resulta que no Norte de Portugal existem, em 2009, um total de 673 agentes 

relacionados com a prestação de serviços técnicos de arquitetura. Considerando que 

em 2006 havia 532 empresas, isto significa um crescimento do tecido empresarial 

neste ramo de atividade de 26,5%, para o período 2006-09. 

A NUT III do Grande Porto apresenta-se como a localização escolhida por 65% das 

empresas dedicadas à arquitetura no Norte de Portugal. Para o resto da região o 

tecido está muito disperso, sendo relevante apenas mencionar: os 9% no Ave, 8% no 
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Cávado ou 5% no Tâmega, com as restantes demarcações em pesos relativos iguais 

ou inferiores a 4%. 

Quanto à data média de constituição destas empresas, 2001 é o ano médio de início 

de atividade. Os 60% do tecido empresarial dedicado à arquitetura no Norte de 

Portugal surgem posteriormente ao ano de 2000, com apenas 1,34% das empresas 

anteriores a 1980. Aprofundando estes dados, importa referir que, entre 2006 e 2009, 

o aumento no número de empresas de Arquitetura no Norte de Portugal é de 26,5%. 

Como introdução à análise desenvolvida em seguida, apresentam-se as principais 

variáveis das atividades de arquitetura no Norte de Portugal, para os anos 2006 e 

2009. Constata-se um crescimento no volume de receitas e de emprego próximo dos 

40%, um aumento no número de agentes que desenvolvem atividade neste ramo e 

uma contração nos resultados antes de impostos que, em qualquer caso, continuam 

positivos. 

Tabela 19: Principais variáveis das empresas de arquitetura no Norte de Portugal. 2006 e 2009. 

  

Faturação Resultado 

2006 2009 % cresc. 2006 2009 % cresc. 

Arquitetura 64.977.653 89.303.640 37,44% 6.738.594 5.946.655 -11,75% 

  

Emprego Nº agentes 

2006 2009 % cresc. 2006 2009 % cresc. 

Arquitetura 1.086 1.521 40,06% 532 673 26,50% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

Tal como se tem vindo a fazer para outros setores das ICC, para a estimativa do 

volume de negócios e do emprego dos serviços técnicos de arquitetura, e partindo dos 

dados do Registo recolhidos pela empresa Bureau Van Dijk (BvD SABI), considerou-

se que para cada uma das empresas das quais havia dados disponíveis para o ano de 

2008, mas ainda não para 2009, tanto o volume de negócios como o emprego teriam 

um crescimento nulo, com o objetivo de permitir estabelecer estimativas para o 

exercício de 2009 e não ter que rejeitar os agentes que ainda não têm dados 

disponibilizados.36 

                                                        
 

36 Finalmente foram estimados dados de facturação e emprego para 57 empresas, a partir dos dados do exercício de 
2008. 
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O volume de negócios dos serviços de arquitetura no Norte de Portugal 

As atividades de arquitetura no Norte de Portugal foram capazes de gerar, em 2009, 

um volume total de negócios de 89,3 milhões de euros, o que representa uma queda 

de -3,53% sobre o ano anterior. 

Tabela 20: Evolução da faturação das empresas de arquitetura do Norte de Portugal. 2006-2009. 

 2006 2007 2008 2009 

Faturação total 64.977.653 76.873.233 92.572.540 89.303.640 

Faturação por empregado 96.549,26 114.224,71 137.552,07 132.694,86 

Faturação por empresa 133.424,34 138.012,99 152.508,30 141.751,81 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

Embora não se disponha de dados anteriores a 2006, é possível comprovar como os 

serviços de arquitetura vinham desenvolvendo um forte crescimento nos últimos anos, 

de mãos dadas com a bolha imobiliária, atingindo o seu ponto de inflexão em 2008, 

com 92,6 milhões de euros, e iniciando, a partir desse ponto, uma tendência 

decrescente. 

Relativamente à faturação média por empresa, é de assinalar que tal como acontece 

com o volume total de negócios, esta aumenta no período estudado até ao ano de 

2008, no qual atinge um valor de 0,153 milhões de euros. A partir desse ano produz-se 

uma alteração na tendência, passando a exibir taxas de crescimento negativas ao 

situar-se nos 0,142 milhões de euros em 2009. 

Gráfico 38: Evolução da faturação das empresas de 
arquitetura do Norte de Portugal. 2006-2009. 

Gráfico 39: Evolução da faturação por empresa e por 
empregado das empresas de arquitetura do Norte de 
Portugal. 2006-2009. 
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milhões de euros em 2008 e, posteriormente, 0,133 milhões de euros em 2009. Esta 

evolução dos valores está relacionada com a queda (ainda que leve) no volume de 

faturação das empresas e o crescimento no volume de emprego gerado, como se 

poderá comprovar a seguir. 

O resultado de exploração dos serviços técnicos de arquitetura no Norte 

de Portugal 

O resultado global antes de impostos das empresas portuguesas do Norte de Portugal 

de serviços técnicos de arquitetura foi, no exercício de 2009, de 5,9 milhões de euros, 

o que representa uma queda de -43,68% em relação ao ano anterior e confirma a 

mudança de tendência nas variáveis económicas, conforme se referiu no parágrafo 

anterior. Com efeito, o máximo no resultado global destas empresas tem lugar no ano 

de 2008 com 10,6 milhões de euros de lucros. 

Tabela 21: Evolução do resultado antes de impostos das empresas de arquitetura da região Norte. 2006-2009. 

 2006 2007 2008 2009 

Resultado antes de impostos 6.738.594 8.931.181 10.559.587 5.946.655 

Resultado por empregado 6.204,97 6.934,15 7.307,67 3.909,70 

Resultado por empresa 13.291,11 15.505,52 16.708,21 10.062,02 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

Estes valores de resultado agregado colocam como média, em 2009, um resultado de 

0,010 milhões de euros por empresa, que neste caso se apresenta manifestamente 

inferior aos correspondentes aos anos 2008 e 2007 e até 2006, como previsto na 

tabela acima. 

O resultado por empregado nos serviços técnicos de arquitetura evidenciam, nos 

quatro últimos anos, um crescimento até 2008 (seguindo uma trajetória do mesmo 

sinal para o resultado global), descendo bruscamente em 2009. Novamente, a queda 

nos valores desta variável está claramente relacionada com a descida no resultado 

total antes de impostos e com o aumento no número de trabalhadores para estas 

atividades. O valor do resultado antes de impostos por empregado para 2009 ascende 

a quase 4.000 euros. Contudo, a leitura destes dados não deve ignorar a difícil 

situação económica pela qual estão a passar todas as empresas que desenvolvem 

atividades em todo o setor da construção civil, pela forte queda na promoção, venda e 

construção de moradias e a forte queda na contratação por parte da Administração. 
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Gráfico 40: Evolução do resultado antes de impostos das 
empresas de arquitetura do Norte de Portugal. 2006-2009. 

Gráfico 41: Evolução do resultado por empresa e o 
resultado por empregado das empresas de 
arquitetura. 2006-2009. 

 
 

Tal como se comprova nos dados recolhidos na tabela supra com as variáveis 

financeiras, a rentabilidade económica das empresas dedicadas aos serviços técnicos 

de arquitetura passa por uma importante deterioração no período 2006-09, passando 

de -1,92% em 2006 a -9,02% em 2009, valores que reforçam a análise anterior sobre 

a má situação de todas as atividades relacionadas com o setor da construção civil. 

Na verdade, ainda que tanto o ativo total médio como os fundos próprios médios 

mantenham valores crescentes ao longo de todo o período, o resultado médio 

apresentou um franco retrocesso, deteriorando substancialmente os valores da 

rentabilidade (que resulta do quociente entre o resultado antes de impostos e o ativo 

total). 

Tabela 22: Evolução das variáveis financeiras da arquitetura no Norte de Portugal. 2006-2009. 

  2006 2007 2008 2009 

Fundos Próprios médios 70.452 71.637 74.892 77.251 

Ativo Total médio 185.105 193.218 197.800 201.434 

Resultado por empresa 
13.291,11 15.505,52 16.708,21 10.062,02 

Rentabilidade Económica média -1,92% -1,70% -294,35% -9,02% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

Finalmente, um último comentário sobre o capital social médio destas empresas, que 

no momento da sua constituição ascende a 9.100 euros por empresa, e se eleva a 

13.700 euros em 2009. 
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O emprego na arquitetura no Norte de Portugal 

Os serviços técnicos de arquitetura geraram no Norte de Portugal, em 2009, cerca de 

1.500 postos de trabalho, equivalente a tempo integral, o que representa um aumento 

de 5,26% sobre o ano anterior. 

Como evidenciam as informações recolhidas na tabela anterior, a tendência do 

emprego nos serviços técnicos de arquitetura no Norte luso é crescente de 2006 a 

2009, passando de 1.086 trabalhadores em 2006 para 1.521 trabalhadores em 2009. 

Em 2009, último ano disponível no que diz respeito a estes dados, embora o volume 

global de emprego seja superior ao do ano anterior (1.521 trabalhadores de acordo 

com as estimativas realizadas), a taxa de crescimento dessa variável reduz-se, 

abrandando o ritmo de crescimento. 

Tabela 23: Evolução do emprego das empresas de arquitetura do Norte de Portugal. 2006-09. 

 2006 2007 2008 2009 

Emprego total 1.086 1.288 1.445 1.521 

Quadro médio 2,52 2,51 2,59 2,63 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

Isto significa, já por si, uma tendência em termos de emprego diferente da que 

demonstram o volume de negócios ou o resultado contabilístico, que têm em 2008 o 

ponto de inflexão e a partir desse ano iniciam a descida, indicando que o emprego 

tem, pelo menos, um ano de atraso em relação à queda da atividade.37 

Além disso, o quadro médio destas empresas experimenta uma muito leve variação 

negativa em 2007, mas mantém, em geral, uma tendência crescente, proporcionada 

pelas taxas positivas de variação do volume de emprego e, por este ser superior à da 

criação de novas empresas neste campo. 

  

                                                        
 

37 Cabe mencionar que, embora não tenha sido possível recolher informação quantitativa que o demonstre, o setor da 
arquitetura apresenta um elevado número de empresários individuais e trabalhadores independentes, cujo impacto 
económico não é possível calcular através das bases de dados consultadas. 
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Gráfico 42: Evolução do emprego equivalente a tempo 
completo nas empresas de arquitetura do Norte de 
Portugal. 2006-2009. 

Gráfico 43: Evolução do quadro médio das empresas de 
arquitetura no Norte de Portugal. 2006-2009. 

 

 

A tabela abaixo mostra as principais variáveis dos serviços técnicos de arquitetura 

entre os anos 2006 e 2009. Na mesma, verifica-se a tendência crescente de muitas 

das variáveis até 2008, onde tem lugar um ponto de inflexão e uma leve queda dos 

valores. 

Seguidamente apresentam-se as principais grandezas dos serviços técnicos de 

arquitetura no Norte de Portugal para o ano de 2009. Neste caso, apresenta-se uma 

visão estática dos serviços técnicos de arquitetura para o último ano disponível, que é 

sucedida de uma tabela com a evolução das principais variáveis económicas e 

financeiras para as empresas no intervalo 2006-09. 
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Tabela 24: Principais variáveis das empresas de arquitetura do Norte de Portugal. 2009. 

  

Faturação 2009 Resultado 2009 
Emprego 

2009 

Nº de 

empresas 

Faturação por 

empresa 2009 

Faturação por 

empregado 2009 

Resultado por 

empresa 2009 

Resultado por 

empregado 2009 

Quadro médio 

das empresas 

2009 

Arquitetura 89.303.640,00 5.946.655,00 1.521 673 141.751,81 58.713,77 10.062,02 3.909,70 2,63 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

Tabela 25: Principais variáveis das empresas de arquitetura do Norte de Portugal. 2006-2009. 

 

2006 2007 2008 2009 

Faturação total 
64.977.653 76.873.233 92.572.540 89.303.640 

Resultado total 
6.738.594 8.931.181 10.559.587 5.946.655 

Emprego total 
1.086 1.288 1.445 1.521 

Fundos Próprios médios 
70.452 71.637 74.892 77.251 

Ativo Total médio 
185.105 193.218 197.800 201.434 

Rentabilidade Económica média 
-1,92% -1,70% -294,35% -9,02% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 
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4.2.7.2 Artes cénicas 

Para o estudo da situação económica e financeira das empresas de artes cénicas no 

Norte de Portugal, e seguindo a metodologia utilizada para outros setores, criou-se 

uma completa base de dados de agentes do setor, tanto de empresas como de 

instituições, que colige os dados do Registo Comercial (Depósito da Prestação de 

Contas e IES-Informação Empresarial simplificada), através da Informação da BvD 

SABI. 

Os códigos CAE considerados foram o 90010 de Artes cénicas e 90020 de Atividades 

auxiliares das artes cénicas, 90030 da Criação artística e literária na sua vertente 

interpretativa e de escrita de peças teatrais, e 90040 de Exploração de salas de 

espetáculos e atividades conexas. Todas elas se incluem dentro do círculo de Core 

Arts e correspondem às fases de criação, salvo a última, que corresponde à fase de 

comercialização. 

A partir da exploração estatística da base de dados, no Norte de Portugal existem, em 

2009, um número aproximado de 96 agentes que desenvolvem atividades nas artes 

cénicas. Destas, quase três quartos (70%) dedicam-se às atividades de apoio, 14% ao 

ensino relacionado com as artes cénicas, 6% à dança, 4% à gestão de salas e 

espaços de exibição e apenas 1% ao circo. 

Gráfico 44: Distribuição dos agentes das artes cénicas no 
Norte de Portugal segundo a atividade que desenvolvem. 
2009. 

Gráfico 45: Distribuição por NUT III dos agentes das 
artes cénicas do Norte de Portugal. 2009. 

  

A elevada presença de empresas que prestam serviços auxiliares neste setor pode 

indicar problemas na classificação das empresas a partir do seu código de atividade, 

já que este inclui empresas prestadoras de serviços de produção de eventos diversos, 

não exclusivamente ligados às artes cénicas. Por outro lado, é evidente a escassez de 

agentes dedicados à representação teatral, e não se conta na amostra com nenhuma 

empresa que opere na área da magia, das marionetas ou do circo, devendo-se ao 
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facto de que a grande maioria dos agentes que desenvolvem atividades neste campo 

o fazem sob a forma de associações e outras formas de sociedades não comerciais, 

pelo que não se dispõe de dados sobre eles.38.  

Como já vem sendo habitual nas ICC do Norte de Portugal, a NUT III correspondente 

ao Grande Porto acolhe 68% dos agentes da amostra, encontrando-se, já afastados, o 

Cávado (8%), o Entre Douro e Vouga (6%) e o Douro (5%). O resto das divisões 

administrativas consideradas no estudo não atingem, em nenhum caso, 5% de peso 

relativo. 

A data média de constituição das empresas de artes cénicas da amostra é 2001 - 

efeito possivelmente induzido pela realização da Porto 2001: Capital Europeia da 

Cultura - e 68,75% das mesmas foi constituída após o ano de 2000. Em 2006, eram 68 

as empresas que operavam nestes ramos no Norte português. 

Em seguida expõe-se mais em pormenor a situação das artes cénicas no Norte de 

Portugal, do ponto de vista económico. 

Tabela 26: Principais variáveis das artes cénicas do Norte de Portugal. 2006 e 2009. 

  

Faturação Resultado 

2006 2009 % cresc. 2006 2009 % cresc. 

Total 9.611.817 16.159.998 68,13% -91.180 -234.102 -156,75% 

Atividade auxiliares 8.435.533 13.788.860 63,46% -67.754 386.288 - 

Associações e instituições 315.570 756.344 139,68% -152.609 -698.581 -357,76% 

Dança 71.708 193.858 170,34% -4.682 -2.117 54,78% 

Ensino relacionado 299.037 605.208 102,39% 12.147 -14.189 - 

Espaços de exibição 489.969 815.728 66,49% 121.718 94.497 22,36% 

 

Empregados Nº agentes 

2006 2009 % cresc. 2006 2009 % cresc. 

Total 237 405 70,89% 68 96 41,18% 

                                                        
 

38 Em Portugal, as associações, cooperativas, fundações, entre outros, são entidades não sujeitas a registo de 
prestação de contas. Segundo os dados do INE (Estatísticas da Cultura 2009) , para a NUT II Norte, existem 2.958 
agentes com o CAE 90010 artes cénicas, 40 com o código 90020 atividades auxiliares das artes cénicas e 18 com a 
classificação 90040 de exploração de salas de espetáculos e atividades conexas. Os agentes com o CAE 90030 de 
criação artística e literária ascendem a 1.009. 
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Atividade auxiliares 76 157 106,58% 48 67 39,58% 

Associações e instituições 117 89 -23,93% 5 5 0,00% 

Dança 4 8 100,00% 3 6 100,00% 

Ensino relacionado 12 23 91,67% 8 13 62,50% 

Espaços de exibição 28 128 357,14% 3 5 66,67% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

Conforme se estabeleceu para outros setores das indústrias culturais e criativas, para 

a estimativa do volume de negócios e do emprego das artes cénicas no Norte de 

Portugal, e partindo do Registo Comercial, via BvD SABI, considerou-se que para cada 

uma das empresas de que havia dados disponíveis para o ano de 2007, mas não para 

2008, tanto o volume de negócios como o emprego teriam um crescimento nulo. Isto 

permite estabelecer estimativas para o exercício de 2009, não rejeitando os agentes 

sobre os quais ainda não se têm dados.39 

O volume de negócios das artes cénicas 

A atividade empresarial ligada às artes cénicas gerou, em 2009 no Norte de Portugal, 

um volume total de negócios de 16,2 milhões de euros40, o que representa uma 

variação de 8,95% sobre o ano anterior. Os dados recolhidos na tabela, e que 

correspondem ao intervalo 2006-09, comprovam um grande crescimento da faturação 

nestas atividades, que incluem o teatro, a dança, o circo ou as marionetas. Além 

disso, a variação das receitas no intervalo 2006-09 atinge 68,13%. 

Tabela 27: Evolução da faturação das empresas de artes cénicas do Norte de Portugal. 2006-2009 

 2006 2007 2008 2009 

Faturação total 
9.611.817 11.324.244 14.832.840 16.159.998 

Faturação por empregado 40.556,19 40.588,69 39.449,04 39.901,23 

Faturação por empresa 
192.236,34 174.219,14 197.771,20 194.698,77 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

                                                        
 

39 No total são sete as empresas para as quais se estimaram os dados de facturação e emprego, para o exercício de 
2009, com base nos dados do ano anterior. 
40O INE (Estatísticas da Cultura 2009) contabiliza um total de receitas, neste setor e território, de 61,7 milhões de 
euros. 
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Em 2009, o aumento do volume de receitas é mais modesto que no biénio anterior. 

Esta desaceleração da taxa de variação do volume de negócios destas empresas 

pode ser derivado da atual conjuntura económica e consequente queda nos 

rendimentos disponíveis da população, que se repercute num menor gasto dedicado 

ao lazer. 

 

Gráfico 46: Evolução da faturação das artes cénicas no 
Norte de Portugal. 2009. 

Gráfico 47: Distribuição das distintas atividades na 
faturação das artes cénicas no Norte de Portugal. 
2009. 

  

A distribuição da faturação por atividade principal incide novamente nas atividades 

auxiliares e de apoio (montagem, cenografia, logística, iluminação, som, organização 

de eventos, etc.) como atividades capazes de gerar um maior volume de negócios, 

com 85% do montante faturado. É significativa a pouca importância relativa das 

marionetas, circo, dança ou magia em relação à faturação, mas importa salientar a 

dificuldade em dispor de dados económicos destas empresas, que muitas vezes 

desenvolvem a sua atividade sob a forma jurídica de empresário autónomo ou de 

sociedade não comercial, circunstância esta que não permite conceder-lhes a 

importância que realmente poderiam ter. Em 2006, o peso das atividades auxiliares 

era ainda superior, com 88% do volume total de negócios. 

Gráfico 48: Evolução da faturação por empresa e por empregado nas artes cénicas no Norte de Portugal. 2009. 

9
.6

1
1
.8

1
7

1
1
.3

2
4
.2

4
4

1
4
.8

3
2
.8

4
0

1
6
.1

5
9
.9

9
8

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2006 2007 2008 2009



 

99 

 

Estes diferentes pesos em relação ao número de empresas e de faturação conduz a 

diferenças na faturação média das empresas. Na verdade, a faturação por empresa 

mais elevada corresponde aos espaços de exibição com 0,271 milhões, seguido pelas 

Atividades auxiliares, com 0,238 milhões. 

A faturação por empregado passa de 40.556 euros, em 2006, para 39.900 euros, em 

2009, representando estabilidade nesta variável, que ronda os 40.000 euros nesses 

quatro anos analisados. 

O resultado de exploração das empresas de artes cénicas 

O resultado antes de impostos das empresas do Norte de Portugal nas artes cénicas 

foi, no exercício de 2009, de -0,234 milhões de euros, revelando uma variação de 

96,41% em relação ao ano anterior e retratando uma importante melhoria dos 

resultados antes de impostos que, mesmo sendo de sinal negativo, reduzem 

quantitativamente as perdas. 

Se a taxa de crescimento for calculada para o período 2006-2009, o valor da taxa de 

variação regista -156,75%, num processo de deterioração progressiva que se vê 

abrandado no último ano do período. 

Tabela 28: Evolução do resultado antes de impostos das empresas de artes cénicas no Norte de Portugal. 2006-2009 

 2006 2007 2008 2009 

Resultado total antes de impostos -91.180 -3.069.105 -6.514.176 -234.102 

Resultado por empregado -384,73 -11.000,38 -17.324,94 -578,03 

Resultado por empresa -1.519,67 -44.479,78 -74.024,73 -2.926,28 

Fonte: Elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

A distribuição do lucro antes de impostos das artes cénicas no Norte de Portugal 

revela um peso relativo importante para as atividades auxiliares, que alcançam um 



 

100 

resultado de 386.300 euros. O ramo que sucede corresponde aos espaços de 

exposição e salas de espetáculo, com 94.500 euros. O maior volume de perdas 

corresponde às associações e instituições relacionados com o setor, com quase -

700.000 euros. 

Estes valores de resultado agregado assinalam, em média, perdas de -3.000 euros 

por empresa, que neste caso se revela menos avultado que o ano de 2008, que 

ascendia a -74.000 euros.  

Gráfico 49: Evolução do resultado antes de impostos das artes cénicas no Norte de Portugal. 2006-2009. 
 

Novamente, é conveniente fazer a leitura destes dados considerando a difícil situação 
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Em seguida analisam-se os rácios financeiros das empresas de artes cénicas no 
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Tabela 29: Evolução das variáveis financeiras das empresas de artes cénicas no Norte de Portugal. 2005-2009 

 

2006 2007 2008 2009 

Fundos Próprios 497.251 309.226 240.309 239.937 

Ativo Total 63.216 65.102 2.993 7.915 

Resultado por empresa 
-1.519,67 -44.479,78 -74.024,73 -2.926,28 

Rentabilidade Económica -14,39% -8,53% -14,54% -7,65% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

Pelo contrário, a rentabilidade adota valores negativos em todo o período 2006-2009, 

mas mostra uma variação importante entre exercícios, alternando melhorias e quedas. 

Finalmente em 2009, a rentabilidade económica das empresas de artes cénicas é de -

7,65%. 

O capital social em 2009 é de 64.600 euros em termos médios. 

O emprego nas artes cénicas  

As artes cénicas têm gerado, em 2009 no Norte de Portugal, cerca de 405 empregos 

em equivalente a tempo integral41, o que representa um crescimento de 7,71% em 

relação ao ano anterior e fornece dados sobre a capacidade deste ramo de atividade 

na geração de emprego, tal as restantes ICC no Norte de Portugal. 

Tabela 30: Evolução do volume de emprego das empresas de artes cénicas no Norte de Portugal. 2006-2009 

 2006 2007 2008 2009 

Emprego total 
237 279 376 405 

Quadro médio 
4,84 4,81 5,61 5,26 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

Conforme colocam em evidência as informações recolhidas na tabela anterior, a 

tendência do emprego nas artes cénicas no Norte luso é claramente crescente nos 

últimos quatro anos, passando de 237 trabalhadores, em 2006, para 405, em 2009, 

marcando uma taxa de crescimento de 70,89% nesse intervalo. 

Tal como acontece noutras atividades incluídas dentro das ICC, este é um setor no 

qual o índice de temporalidade no emprego é elevado, pois está muito ligado às 

                                                        
 

41Dados do INE (Estatísticas da Cultura, 2009) estimam em 4.353 o número de indivíduos ao serviço destas atividades 
na NUT II Norte. 
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produções ou à celebração de atos e eventos, ou temporadas e digressões. É, 

todavia, importante referir que o movimento de contratações de trabalho deste setor é 

elevado, por ser uma atividade intensiva em pessoal, na parte interpretativa e de 

produção. 

A respeito da distribuição, por atividades, do peso relativo no emprego total das artes 

cénicas, em 2008, a que atinge uma maior participação, no total, são as atividades 

auxiliares e de apoio, com 39% dos empregos gerados neste ano (32% em 2006), 

seguido por gestão de espaços de exibição e de salas, com 31% (em 2006 só 

representava 12%) e as associações e instituições relacionadas com o setor, com 

22% (49% em 2006). 

Gráfico 50: Evolução do emprego nas artes cénicas no Norte 
de Portugal. 2005-2009. 

Gráfico 51: Distribuição das distintas atividades 
dentro da emprego das artes cénicas no Norte de 
Portugal. 2009. 
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Tabela 31: Principais variáveis das empresas de artes cénicas do Norte de Portugal. 2009. 

  

Faturação 

2009 

Resultado 

2009 

Emprego 

2009 

Nº de 

empresas 

Faturação 

por empresa 

2009 

Faturação por 

empregado 

2009 

Resultado por 

empresa 

2009 

Resultado por 

empregado 2009 

Quadro 

médio das 

empresas 

2009 

Total 16.159.998,00 -234.102,00 405 96 194.698,77 39.901,23 -2.926,28 -578,03 5,26 

Atividades auxiliares 13.788.860,00 386.288,00 157 67 237.738,97 87.827,13 7.023,42 2.460,43 2,91 

Associações e 

instituições 756.344,00 -698.581,00 89 5 189.086,00 8.498,25 -139.716,20 -7.849,22 22,25 

Dança 193.858,00 -2.117,00 8 6 32.309,67 24.232,25 -352,83 -264,63 1,60 

Ensino relacionado 605.208,00 -14.189,00 23 13 50.434,00 26.313,39 -1.182,42 -616,91 2,30 

Espaços de exibição 815.728,00 94.497,00 128 5 271.909,33 6.372,88 47.248,50 738,26 32,00 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 
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Tabela 32: Principais variáveis das empresas de artes cénicas do Norte de Portugal. 2006-2009. 

 

2006 2007 2008 2009 

Faturação total 
9.611.817 11.324.244 14.832.840 16.159.998 

Resultado total 
-91.180 -3.069.105 -6.514.176 -234.102 

Emprego total 
237 279 376 405 

Fundos Próprios médios 
63.216 65.102 2.993 7.915 

Ativo Total médio 
497.251 309.226 240.309 239.937 

Rentabilidade Económica média 
-14,39% -8,53% -14,54% -7,65% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 
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4.2.7.3 Artes plásticas 

Para o desenvolvimento desta parte do trabalho, correspondente às artes plásticas no 

Norte de Portugal como ramo das ICC, a epígrafe considerada do CAE é a 9003 de 

Criação artística e literária, onde estão os criadores de artes plásticas como a pintura 

ou a escultura. Incluem-se dados sobre galerias de arte e instituições dedicadas à 

intermediação na venda de arte, que se localizaram operando noutros códigos e das 

quais se dispunha de informação. Em qualquer dos casos, estas atividades 

correspondem à fase de criação e ao círculo de Core Arts. 

Para a análise da base de dados, as categorias de atividades empregues são as de 

galerias de arte, pintura, escultura, ensino relacionado com as artes plásticas, 

atividades auxiliares e associações e instituições relacionadas com o setor. 

Ao todo são 33 os agentes localizados, a partir das fontes de informação utilizadas 

neste estudo, que operam no domínio das artes plásticas no Norte de Portugal, dos 

quais 22 operam já em 2006. 33,3% das empresas já estavam operacionais já em 

2000. Aprofundando estes dados, o ano de constituição destas empresas é, em 

termos médios, o ano 2003, registando um aumento de 50%, entre 2006 e 2009, do 

tecido empresarial deste setor.  

Gráfico 52: Distribuição das empresas nas artes plásticas 
no Norte de Portugal segundo a atividade que 
desenvolvem. 2009. 

Gráfico 53: Distribuição por NUTS III das empresas do 
Norte de Portugal nas artes plásticas. 2009. 
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galerias de arte, dedicadas à comercialização e intermediação entre artistas e 

compradores, que representam 15% dos agentes que operam no setor. 

Apesar das carências da amostra utilizada para o estudo de caso deste setor de 

atividade e das peculiaridades do mesmo, expõe-se seguidamente a situação das 

artes plásticas no Norte de Portugal, do ponto de vista económico. Como já se 

mencionou, existem atividades que embora tenham sido classificadas sob a categoria 

de artes plásticas, por estarem relacionadas com o restauro e conservação de obras 

de arte, bem poderiam ter lugar, como se analisará mais adiante, nas bibliotecas, 

museus, arquivos e gestão do património. Por outro lado, a amostra identificada de 

galerias de arte é bastante inferior ao verificado na realidade42 o que, mais uma vez, 

evidencia problemas na classificação das empresas a partir do seu código de atividade. 

Importa referir que a recessão económica mundial afeta o mercado das artes, também 

em Portugal, ainda que muitos dos dados analisados correspondam a momentos e 

anos de maior normalidade e estabilidade económica. 

  

                                                        
 

42 Dados do INE (Estatísticas da Cultura - 2009) apontam para a existência, em 2009, de 350 galerias de arte e outros 

espaços similares, sob a forma jurídica de pessoa singular ou colectiva com fim lucrativo, na NUT II Norte. A mesma 
publicação indica, neste capítulo e região, a existência de 17 galerias comerciais e outros 22 espaços de exposição 
com fins lucrativos. 
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Tabela 33: Principais variáveis de artes plásticas do Norte de Portugal. 2006 e 2009. 

  

Faturação Resultado 

2006 2009 % cresc. 2006 2009 % cresc. 

Total 3.097.633 5.582.331 80,21% 53.898 91.656 70,05% 

Atividades auxiliares 2.722.281 4.238.729 55,71% 70.886 158.775 123,99% 

Associações e instituições n.d. 8.584,00 n.d. n.d. -18.241 n.d. 

Escultura 560,00 12.879,00 2199,82% -7.686,00 -9.587,00 -24,73% 

Galerias de arte 47.839,00 224.269,00 368,80% 12.937 84.038 549,59% 

Pintura 326.953,00 1.097.870,00 235,79% -22.239 -123.329 -454,56% 

  

Empregados Nº agentes 

2006 2009 % cresc. 2006 2009 % cresc. 

Total 53 93 75,47% 22 33 50,00% 

Atividades auxiliares 44 82 86,36% 15 23 53,33% 

Associações e instituições n.d. 1 n.d. n.d. 1 n.d. 

Escultura 2 2 0,00% 1 2 100,00% 

Galerias de arte 2 3 50,00% 2 2 0,00% 

Pintura 5 5 0,00% 4 5 25,00% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

Neste, como em outros casos, para a estimativa do volume de negócios e do emprego 

das artes plásticas no Norte de Portugal, parte-se dos dados do Registo Comercial 

(Depósito da Prestação de Contas e Informação Empresarial simplificada) adquiridos 

através da base de dados BvD SABI. Para aqueles casos em que houve 

disponibilidade de dados para 2008, mas não para 2009, e com o objetivo de poder 

avançar nos dados deste último exercício, considerou-se que tanto o volume de 

negócios como o emprego apresentariam um crescimento nulo, tendo-se atribuído o 
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valor destas variáveis ao ano anterior, permitindo estabelecer estimativas para o 

exercício 2009 sem rejeitar os agentes sobre os quais ainda não existem dados.43 

O volume de negócios nas artes plásticas no Norte de Portugal 

A atividade empresarial ligada às artes plásticas gerou, em 2009 no Norte de 

Portugal, um volume total de negócios de 5,6 milhões de euros, dados que revelam 

um aumento de 11% sobre o exercício anterior. 

Apesar da escassez de dados neste ramo de atividade e a curta série temporal não 

permitirem extrair muitas conclusões, e considerando que uma única empresa é 

responsável por quase metade do volume de negócios gerado, é possível reconhecer 

uma suave tendência ascendente na importância económica que as artes plásticas 

atingem nestes últimos anos, com um crescimento de 11% no último biénio. 

 

Tabela 34: Evolução da faturação das empresas de artes plásticas no Norte de Portugal. 2006-2009 

 2006 2007 2008 2009 

Faturação total 
3.097.633 5.035.498 5.037.012 5.582.331 

Faturação por empregado 58.446 76.295 61.427 60.025 

Faturação por empresa 
163.033 239.786 193.731 192.494 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

No que se refere à distribuição dos pesos relativos de cada atividade no total dos 

resultados deste setor, a maior percentagem corresponde às atividades auxiliares, 

que incluem restauro, conservação, manutenção, atelier, etc., com 76% da faturação. 

Com um peso menor, estão as atividades de intermediação na aquisição de arte, 

recolhidas sob a categoria de galerias de arte, com 20%. Com um valor menor surge 

a escultura, com 4%. 

Contudo, esses pesos relativos mudaram nestes quatro anos, com a progressiva 

perda de importância das atividades de restauro e conservação, a favor das de 

intermediação e de tipo comercial. 

  

                                                        
 

43 Finalmente, foram estimados os dados de facturação e emprego para o exercício de 2009 de 1 empresa. 
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Gráfico 54: Evolução da faturação das artes plásticas no 
Norte de Portugal. 2006-2009. 

Gráfico 55: Distribuição do peso das atividades na 
faturação das artes plásticas no Norte de Portugal. 
2009. 

  

A faturação por empregado apresenta uma trajetória descendente, ao passar de 

58.500 euros em 2006, para 76.300 euros em 2007, baixando depois até 60.000 

euros em 2009. Quanto à faturação por empresa, segue uma tendência similar à da 

anterior variável, subindo em 2007 e diminuindo nos dois anos seguintes, para 

apresentar um valor de 192.500 euros em 2009. A faturação por empresa mais 

elevada corresponde ao ramo de galerias de arte, com um valor de quase o triplo da 

média setorial. 

O resultado antes de impostos nas artes plásticas no Norte de Portugal 

O resultado contabilístico antes de impostos das empresas de artes plásticas no Norte 

de Portugal foi, no exercício de 2009, de 91.700 euros, o que representa uma 

mudança de sinal no resultado em relação ao ano de 2008 e um novo ponto de 

inflexão na evolução de inclinação negativa já iniciada em 2007. Se a taxa de variação 

é calculada para o período 2006-2009, o valor ascende a 70% de crescimento. 

Tabela 35: Evolução do resultado antes de impostos das empresas de artes plásticas no Norte de Portugal. 2006-2009. 

 2006 2007 2008 2009 

Resultado total antes de impostos 53.898 -73.076 -8.969 91.656 

Resultado por empregado 1.017 -1.107 -109 986 

Resultado por empresa 2.695 -3.045 -299 3.161 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

As atividades denominadas como auxiliares foram capazes de gerar resultados ao 

longo dos últimos quatro anos, aumentando exercício a exercício o seu valor absoluto, 

tal como a escultura na sua vertente criadora, que aumenta, de forma importante em 
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2009, os seus resultados. Pelo contrário, as galerias de arte incorreram em perdas, 

nos últimos quatro anos disponíveis, e de acordo com uma tendência claramente 

crescente. 

Gráfico 56: Evolução do resultado antes de impostos das artes plásticas no Norte de Portugal. 2006-2009. 

 

As variáveis de resultado por empregado e por empresa desenham, na evolução, uma 

linha de tendência praticamente semelhante à do resultado global. De salientar que o 

resultado por empregado, em 2009, é inferior ao de 2006, embora muito próximo em 

valor. 

O emprego nas artes plásticas no Norte de Portugal 

Apesar de quase não existirem dados que permitam fazer afirmações categóricas, as 

artes plásticas geram no Norte de Portugal pouco emprego por conta de outrem, em 

equivalente a tempo integral, ainda que o coletivo de trabalhadores independentes ou 

amadores, que se aproxima destas disciplinas, seja muito mais amplo. 

De acordo com os dados anteriores, a tendência do emprego nas artes plásticas no 

Norte de Portugal é crescente, passando de 53 trabalhadores, em 2006, para 93 

trabalhadores em 2009. Isto representa um aumento de 13,5% sobre o ano de 2008, e 

confirma a conjuntura favorável das artes plásticas no Norte luso. 

 

Tabela 36: Evolução do volume de emprego das empresas de artes plásticas no Norte de Portugal. 2006-2009 

 2006 2007 2008 2009 

Emprego total 
53 66 82 93 

Quadro médio 
2,79 2,87 3,04 3,32 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

5
3
.8

9
8

-7
3
.0

7
6

-8
.9

6
9

9
1
.6

5
6

-100.000

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2006 2007 2008 2009



 

111 

Novamente, importa referir o amplo grupo de artistas e criadores de tipo amador, ou 

para os quais este tipo de atividade não constitui o seu principal modo de vida. 

Também é certo que com eles convive outro grupo de criadores, consolidados, que 

fazem das artes plásticas o seu modo de vida, que desenvolvem a sua atividade sob a 

forma de empresários individuais ou trabalhadores independentes e que, por isso, os 

seus dados não estão disponíveis na fonte utilizada neste trabalho, o que dificulta a 

sua quantificação. 

 

Gráfico 57: Evolução do emprego das artes plásticas no 
Norte de Portugal. 2006-2009. 

Gráfico 58: Distribuição do peso das atividades no 
emprego das artes plásticas no Norte de Portugal. 2009. 

 

 

 

Em seguida, apresentam-se as principais variáveis económico financeiras das artes 

plásticas, na região Norte de Portugal em 2009 (último disponível), bem como a 

evolução de algumas das mais importantes para o intervalo 2006-2009. 
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Tabela 37: Principais variáveis das empresas de artes plásticas no Norte de Portugal. 2009. 

  

Faturação 

2009 

Resultado 

2009 

Emprego 

2009 

Nº de 

empresas 

Faturação por 

empresa 2009 

Faturação por 

empregado 2009 

Resultado por 

empresa 2009 

Resultado por 

empregado 2009 

Quadro médio 

das empresas 

2009 

Total 5.582.331 91.656 93 33 192.494 60.025 3.161 986 3,32 

Atividades auxiliares 4.238.729 158.775 82 23 192.670 51.692 7.561 1.936 3,90 

Associações e instituic. 8.584 -18.241 1 1 8.584 8.584 -18.241 -18.241 1,00 

Ensino  12.879 -9.587 2 2 6.440 6.440 -4.794 -4.794 2,00 

Escultura 224.269 84.038 3 2 112.135 74.756 42.019 28.013 1,50 

Galerias de arte 1.097.870 -123.329 5 5 548.935 219.574 -41.110 -24.666 1,67 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

  



 

 113 

 

 

Tabela 38: Principais variáveis das empresas de artes plásticas no Norte de Portugal. 2006-2009. 

 

2006 2007 2008 2009 

Faturação total 
3.097.633,00 5.035.498,00 5.037.012,00 5.582.331,00 

Resultado total 
53.898,00 -73.076,00 -8.969,00 91.656,00 

Emprego total 
53,00 66,00 82,00 93,00 

Fundos Próprios médios 
42.106,00 112.127,16 89.650,26 91.950,10 

Ativo Total médio 
245.339,67 330.849,92 306.150,26 411.094,23 

Rentabilidade Económica média 
-56,17% -6,53% -6,46% 9,22% 

Fonte: Elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 
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4.2.7.4 Audiovisual 

Para a análise realizada no âmbito deste estudo para os ramos de audiovisual, e de 

acordo com a metodologia seguida nos parágrafos anteriores, as epígrafes aqui 

consideradas são as que correspondem aos códigos 59.1 Atividades cinematográficas, 

de vídeo e de programas de televisão, que inclui Atividades de pós-produção 

cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão (59.120), Atividades de 

exibição cinematográfica (59.110), Atividades de distribuição cinematográfica e de 

vídeo (59.130) e Atividades de produção cinematográfica e de vídeo e de programas 

de televisão (59.110) e Atividades de programação e transmissão de televisão 

(60.200), além de outros agentes adicionados, por estarem a prestar serviço no setor, 

ainda que operando sob outros códigos de atividade. Além desses códigos foram 

adicionados alguns agentes que operam, principalmente, em torno das atividades 

auxiliares ou de apoio (sonorização e dobragem, aluguer de equipamentos, iluminação, 

pós-produção, etc.) E algumas dedicadas à animação, que desenvolvem atividade sob 

códigos relacionados com as TIC. Todas elas estão enquadradas no círculo de 

Atividades Culturais e correspondem, dependendo do que se trate, às fases de 

produção, difusão ou comercialização. 

Por outro lado, para o desenvolvimento do estudo decidiu-se excluir as Atividades de 

aluguer de vídeos e fitas de vídeo e Comércio a retalho de equipamento de áudio e 

vídeo em estabelecimentos especializados. Em ambos os casos, a não inclusão 

destas epígrafes responde ao escasso peso que a criatividade teria no 

desenvolvimento deste tipo de atividade. 

Como nos casos anteriores, a fonte de informação utilizada é a do Registo Comercial 

(Depósito da Prestação de Contas e Informação Empresarial simplificada) luso, 

através da empresa BvD SABI, a partir da qual se adquiriram estes dados. 

Considerando essas atividades, no ano de 2009, operavam no Norte de Portugal 194 

empresas no setor audiovisual, o que representa um aumento de 32,15% sobre as que 

estavam operacionais em 2006. Todos os agentes com os quais se conta com 

informação e que, portanto, compõem a amostra utilizada, são empresas sob a forma 

de sociedades comerciais. 
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Gráfico 59: Distribuição das empresas do audiovisual no 
Norte de Portugal por atividade. 2009. 

Gráfico 60: Distribuição das empresas do audiovisual 
no Norte de Portugal por NUT III. 2009. 

  

Atendendo à distribuição das empresas de acordo com a atividade principal que 

desenvolvem (entendida como a que confere um maior peso no volume de receitas), a 

categoria que mostra uma cota superior é Outros serviços auxiliares (referente ao 

aluguer de equipamentos, serviços de iluminação, casting, roteiro, pós-produção, 

montagem, etc.) com 50% das empresas da amostra, seguido da produção de 

cinema, vídeo e televisão, com 35% do total. Já com pesos relativos menores, figuram 

grupos como os de exibição de cinema (7%), distribuição de cinema e vídeo (6%), 

animação (1%), dobragem e sonorização (1%). Encontram-se em falta empresas 

dedicadas à emissão de sinais de televisão, contudo, em Portugal os canais de 

televisão são geridos de forma centralizada, desde Lisboa, e não dispõem de uma 

televisão autónoma que atue como reboque do setor, procurando tanto a criação de 

conteúdos, como a prestação de serviços auxiliares. 

Desta classificação por atividade, pode concluir-se que 51% das empresas que 

operam na indústria audiovisual do Norte de Portugal presta serviços auxiliares, peso 

que não parece corresponder com a maturidade do setor. A criação de conteúdos, 

que advêm das empresas dedicadas à produção de cinema, vídeo, televisão ou de 

animação, representa apenas 36% do tecido empresarial, fazendo referência à 

verdadeira atividade cultural ou criativa. Finalmente, apenas 13% das empresas se 

dedicam a operações de distribuição e exibição cinematográfica, um peso reduzido 

que pode justificar-se pela titularidade de muitas das salas de exibição, que se 

encontram nas mãos de grupos multinacionais com sede social em Lisboa. 

Relativamente à distribuição geográfica das empresas do audiovisual na região Norte, 

o Grande Porto acolhe seis em cada dez empresas da amostra, seguido à distância 

pelo Cávado com 9% e Tâmega com 8%. As restantes NUT III apresentam taxas que 

não chegam a 5%. Por localidades, Porto é o local escolhido por quase 25% das 
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empresas recenseadas, sendo Vila Nova de Gaia, Guimarães e Braga, ainda que com 

pesos muito baixos, as cidades que sucedem, com maior presença destas empresas. 

Em seguida apresentam-se os principais dados da indústria audiovisual no Norte de 

Portugal nos anos 2006 e 2009. 

 

Tabela 39: Grandes variáveis das empresas da indústria do audiovisual no Norte de Portugal. 2006-2009. 

Subsetor Faturação Resultado 

  2006 2009 % cresc. 2006 2009 % cresc. 

Total 51.246.902 49.189.631 -4,01% 1.261.403 823.907 -34,68% 

Animação 50.313 163.530 225,03% -8.456 11.752 -238,98% 

Distribuição de cinema 

e/ou vídeo 
25.281.518 26.523.115 4,91% 594.355 1.837.617 209,18% 

Dobragem e sonorização 256.498 190.305 -25,81% 17.788 1.658 -90,68% 

Exibição cinematográfica 1.199.090 2.982.812 148,76% 542.149 -411.374 -175,88% 

Outros serviços auxiliares 18.324.018 11.958.917 -34,74% 135.899 276.017 103,10% 

Produção de cinema, 

vídeo e televisão 
6.135.465 7.370.952 20,14% -20.332 -891.763 4286,01% 

Subsetor Empregados Nº agentes 

  2006 2009 % cresc. 2006 2009 % cresc. 

Total 457 595 30,20% 97 193 98,97% 

Animação 1 6 500,00% 51 2 -96,08% 

Distribuição de cinema 

e/ou vídeo 
59 63 6,78% 1 12 1100,00% 

Dobragem e sonorização 3 5 66,67% 10 1 -90,00% 

Exibição cinematográfica 30 81 170,00% 1 14 1300,00% 

Outros serviços auxiliares 251 254 1,20% 12 96 700,00% 

Produção de cinema, 

vídeo e TV 
113 186 64,60% 22 68 209,09% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 
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Quanto ao ano da data de constituição dos agentes que operam neste setor, 1997 é a 

média para as empresas da amostra. Há empresas a operar neste setor que foram 

criadas em 1918 ou 1938, mas todas elas desenvolvem atividade no ramo de exibição 

cinematográfica. A partir dos dados das empresas das quais se dispõe de data de 

constituição, cabe assentar que na última década foram constituídas 59% das 

empresas do setor, ainda que 9% já operasse sob a mesma denominação antes de 

1990. Trata-se, pois, de um setor dinâmico no qual estão a emergir novas empresas, 

principalmente ligadas às novas tecnologias, ainda que, novamente, faça falta uma 

atividade de reboque de uma indústria de emissão de sinal de TV e uma aposta clara 

no compromisso com conteúdos autóctones. 

Como em todos os casos anteriores, para a estimativa do volume de negócios e do 

emprego da indústria audiovisual, no Norte luso, parte-se dos dados do Registo 

Comercial, adquiridos através da base de dados BvD SABI. Para aqueles casos em 

que não houve disponibilidade de dados para 2009, mas para 2008, e com o objetivo 

de avançar nos dados deste último exercício, considerou-se que tanto o volume de 

negócios como o emprego, teriam um crescimento nulo, atribuindo-se o valor destas 

variáveis para o exercício anterior.44 

Com base nestas condições, é possível afirmar que, em 2009, no setor audiovisual do 

Norte de Portugal, operavam quase 200 empresas dedicadas à produção de 

conteúdos, distribuição e exibição, com uma faturação conjunta de quase 50 milhões 

de euros e um volume de emprego aproximado aos 600 trabalhadores. 

O volume de negócios do setor audiovisual do Norte de Portugal 

Como já se avançou no número anterior, a indústria audiovisual do Norte luso gerou, 

em 2009, um volume total de negócios de 49,2 milhões de euros, o que representa 

uma variação de 6,77% sobre o ano anterior. 

 

Tabela 40: Evolução da faturação das empresas do audiovisual no Norte de Portugal. 2006-2009 

 2006 2007 2008 2009 

Faturação total 
51.246.902 56.669.487 46.068.747 49.189.631 

Faturação por empregado 112.138 117.816 88.086 82.672 

Faturação por empresa 
400.366 416.687 305.091 307.435 

Fonte: Elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

                                                        
 

44 As empresas para as quais foram estimados os dados de faturação e emprego de 2009 ascendem a 19. 
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Estes números permitem verificar uma certa tendência crescente da indústria 

audiovisual, no Norte de Portugal para o período 2008-2009, ainda que a faturação de 

2009 seja inferior à de 2006, e em 2007-08 tenha ocorrido uma queda de -18,71% no 

volume de receitas. 

Importa notar o elevado índice de concentração da faturação, na medida em que uma 

empresa é capaz de gerar metade das receitas da indústria audiovisual do Norte de 

Portugal (que também se dedica à distribuição de cinema e vídeo, pelo que não 

deveria contribuir para a atividade criativa do setor das ICC portuguesas). 

O peso relativo de cada uma das categorias de atividade no total das receitas do 

setor, para o ano de 2009, revela novamente o peso dos serviços auxiliares, que 

agrupando a faturação de dobragem e sonorização e de outros serviços auxiliares, 

representam 25% das receitas. Porém, o ramo que gera uma faturação maior em 

valor absoluto é, sem dúvida, o de distribuição de cinema e vídeo, com 54%. Neste 

ramo opera a empresa que, como se observou, é capaz de gerar mais de metade do 

volume de negócios do audiovisual no Norte de Portugal. A produção de cinema, 

vídeo, televisão ou animação, alcança uma quota de 16% nas faturações globais de 

2009. 

Gráfico 61: Distribuição da faturação do audiovisual no 
Norte de Portugal por atividade principal. 2009. 

Gráfico 62: Evolução da faturação das empresas do 
audiovisual no Norte de Portugal. 2006-09. 

 
 

Todavia, estes pesos relativos oscilaram entre 2006 e 2009, de modo que a 

distribuição de cinema e vídeo está a conquistar quota no total das receitas, passando 

de 49,33% em 2006, para 53,92% em 2009. Por outro lado, a exibição 

cinematográfica passa de 2,34% para 6,06%. Por último, a produção de conteúdos de 

cinema, vídeo ou televisão passa de 11,97% para 14,98%. Mas, enquanto estas 

atividades conquistam maior participação e aumentam o seu peso relativo nas 

receitas do setor, no período 2006-09, outros serviços auxiliares, tais como aluguer de 

equipamentos, iluminação, pós-produção, montagem, logística, etc., perdem quota, e 

passam de 35,76% em 2006, a 24,31% em 2009. Isto sugere uma certa falta de 
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maturidade do setor, que perde capacidade de gerar negócios para as empresas 

auxiliares via externalização de atividades, revelando uma menor especialização das 

empresas, visto que a faturação do ramo de produção aumenta. Importa destacar, 

também, o escasso volume de negócios das operações de sonorização e dobragem, 

subordinados ao hábito português de emitir a ficção estrangeira em formato original 

legendado, salvo nos casos de conteúdos destinados à infância. 

São muitas as mudanças no campo do audiovisual que tiveram lugar nos últimos 

anos, principalmente pela digitalização e manipulação digital, apesar de nem todas as 

empresas terem sido capazes de se adaptar às novas circunstâncias do mercado. Por 

outro lado, estas reformas que ocorreram no setor audiovisual não estão a ser 

capazes de estimular o setor da produção, que não aumenta o seu volume de 

negócios em proporção com o aumento de vendas para projetar e transmitir os seus 

conteúdos. 

Segundo os dados citados por Obercom no seu estudo Sociedade em Rede 2008, o 

público mais jovem tem mais recursos para despender em conteúdos audiovisuais 

pagos, o que possibilita uma maior estrutura de modelos de negócios de conteúdos 

televisivos através da subscrição pay-per-view. A partir disto, espera-se que a ficção 

de origem portuguesa seja o género que mais se desenvolva, e que os padrões de 

consumo caminhem para as redes eletrónicas. No que se refere ao cinema, as 

expectativas não são tão favoráveis, esperando-se que continue diminuindo o número 

de espectadores, também devido ao aumento do preço das entradas, que não se 

prevê que consiga atenuar a queda das receitas. Finalmente, espera-se um reforço 

nos conteúdos e dispositivos em 3D, tanto em televisão como em cinema. 

No que se refere à faturação por empregado, assiste-se a uma queda desde 2007, 

para alcançar em 2009 um valor de 82.672 euros. O único ramo que consegue uma 

produtividade por trabalhador superior à média do setor, é o da distribuição de cinema 

e vídeo, que quase quintuplica o valor do setor. 

A faturação por empresa está a apresentar oscilações que a fazem aumentar e 

diminuir nestes quatro anos, acabando por obter um valor de 307.435 euros em 2009. 

Novamente, a distribuição consegue rendimentos médios acima da média e, neste 

caso, acompanha a exibição cinematográfica. 

O resultado de exploração do audiovisual no Norte de Portugal 

O resultado agregado das empresas que integram o setor audiovisual no Norte de 

Portugal, que fazem parte da amostra utilizada neste estudo, ascendeu em 2009 a 

823.907 euros, o que implica uma mudança de direção da trajetória negativa iniciada 

no ano anterior, não conseguindo, contudo, alcançar o nível de 2006. 
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Tabela 41: Evolução do resultado antes de impostos das empresas do audiovisual no Norte de Portugal. 2006-2009 

 2006 2007 2008 2009 

Resultado total 
1.261.403 1.545.637 -2.347.736 823.907 

Resultado por empregado 2.760 3.213 -4.489 1.385 

Resultado por empresa 
9.275 10.236 -13.892 5.281 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

Deste valor agregado, as empresas dedicadas à Distribuição de cinema e vídeo são 

as que geram um maior volume de lucros antes de impostos, com 1,8 milhões de 

euros, seguidas em termos absolutos por Outros serviços auxiliares, com 0,276 

milhões de euros e pela Animação, com 0,012 milhões de euros. Enquanto isso, a 

Produção e cinema, vídeo ou televisão e a Exibição cinematográfica incorrem em 

perdas contabilísticas antes de impostos, com -0,9 e -0,42 milhões de euros. 

Gráfico 63: Evolução do resultado antes de impostos das 
empresas do audiovisual no Norte de Portugal. 2006-09 

Gráfico 64: Evolução do resultado por empregado e por 
empresa do audiovisual no Norte de Portugal. 2006-09. 

 
 

A adversa conjuntura económica que Portugal está a viver, com a redução dos 

rendimentos disponíveis das famílias, incorre num menor consumo de produtos 

audiovisuais e, portanto, menor investimento das empresas na criação de conteúdos 

próprios, juntamente com a proliferação de pirataria e menor afluência do público às 

salas de cinema45. Por último, uma menor procura por parte das empresas e das 

instituições de vídeos corporativos e institucionais, consome o resultado destas 

                                                        
 

45 Segundo dados do INE (Anuários Estatísticos Regionais de 2006 e 2009), na NUT II Norte, as receitas dos espaços 
de exibição de cinema aumentaram de 18.896 milhões de euros em 2006 para 20.633 milhões em 2009. Enquanto isso, 
o número de espetadores sofreu uma ligeira quebra e caiu de 4.801.488 para 4.629.614. O INE tem como fonte de 
informação, para esses indicadores, o ICA (Instituto do Cinema e Audiovisual), de modo que os valores 
disponibilizados não apresentam semelhança com os recolhidos para efeitos deste estudo. 
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empresas, levando a uma diminuição das receitas e, portanto, do seu atrativo 

empresarial. 

O capital social médio atual destas empresas chega a quase 35.700 euros, uma 

quantia reduzida, tendo em conta os equipamentos que implicam. Isto pode 

representar limitações na assunção de projetos ambiciosos para geração de 

conteúdos. 

Tabela 42: Evolução do resultado antes de impostos das empresas do audiovisual do Norte de Portugal. 2006-2009. 

  2006 2007 2008 2009 

Ativo Total médio 503.743 468.027 345.030 397.824 

Fundos próprios médios 103.865 115.596 67.507 81.141 

Resultado por empresa 9.275 10.236 -13.892 5.281 

Rentabilidade económica média -3,03% -8,13% -9,93% -50,68% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD  

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

O ativo total médio atinge, em 2006, o máximo do período 2006-09, com 0,5 milhões 

de euros, para depois cair durante dois anos e retomar novamente o caminho 

ascendente em 2009, acumulando quase 0,4 milhões de euros nesse ano. No que 

respeita aos fundos próprios médios, o ponto de inflexão ocorre em 2007, mas depois 

da queda em 2008, volta a elevar-se em 2009, em que alcança 81.000 euros sem, no 

entanto, atingir o nível de 2007. 

A rentabilidade económica em 2009 é menos evidente e, para além de ser de sinal 

negativo (característica comum aos quatro anos estudados), apresenta um valor 

absoluto elevado, com -50,68%. 

O emprego da indústria audiovisual no Norte de Portugal 

As atividades desenvolvidas pela indústria audiovisual mantiveram, em 2009, quase 

600 empregados contabilizados no equivalente a tempo completo, representando um 

aumento de 13,77% sobre o ano anterior. 

Tabela 43: Evolução do emprego das empresas do audiovisual no Norte de Portugal. 2006-2009. 

 2006 2007 2008 2009 

Emprego total 457 481 523 595 

Quadro médio 3,94 3,79 3,76 4,02 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 
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De acordo com a tabela, a tendência do emprego audiovisual no Norte de Portugal é 

crescente ao longo do período 2006-2009, e passa de 457 trabalhadores em 2006, 

para 595 trabalhadores em 2009, o que revela uma variação de 30,2% desde o início 

do período em análise. Trata-se de um setor no qual a taxa de temporalidade no 

emprego é elevada, pois está muito ligado às produções, com um início e um fim 

claramente definidos, ainda que este fator possa ser pouco influente, pelo leve peso 

da produção no total do emprego e no volume de negócios.  

Em 2009, o maior peso relativo no que diz respeito ao número de trabalhadores 

corresponde aos serviços auxiliares e às atividades de apoio, com 43% dos 

empregados do setor. A geração de conteúdos, tanto na sua vertente de cinema, 

vídeo ou TV (com 31%) como na vertente de animação (1%) constitui o segundo 

grupo de atividades, em termos de percentagem sobre o total, com 32%. A 

distribuição, apesar do elevado papel que desempenha em relação ao volume de 

negócios ou ao resultado gerado, no que se refere ao emprego, representa apenas 

10% dos trabalhadores do audiovisual no Norte de Portugal, o que demonstra que não 

se trata de uma atividade intensiva em recursos humanos, face a outras como a 

produção de conteúdos. Torna-se necessário novamente notar o costume português 

de não dobrar os conteúdos de origem anglo-saxónica, limitando-se a sua intervenção 

à introdução de legendas (salvo nos conteúdos destinados às crianças). 

Estes pesos relativos, porém, apresentam alterações nestes quatro anos, de modo 

que a produção tem vindo a alcançar peso relativo, ao passar de 24,73% do emprego 

em 2006, para 31,26% em 2009. A exibição cinematográfica também eleva a sua 

participação no setor, passando de 6,56% para 13,61% no mesmo intervalo. No 

sentido contrário, evoluem os serviços auxiliares, que passam de 54,92% para 

42,69%. 

Gráfico 65: Distribuição do emprego no audiovisual 
segundo a atividade principal no Norte de Portugal. 2009. 

Gráfico 66: Evolução do volume de emprego das 
empresas do audiovisual no Norte de Portugal. 2006-
09. 
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Finalmente, importa referir que a variação do quadro médio destas empresas se reduz 

a décimas, rondando nos quatro anos os quatro trabalhadores, importando ainda 

mencionar, novamente, o elevado nível de temporalidade. Pese embora os números 

anteriormente expostos fazerem referência a trabalhadores equivalentes a tempo 

inteiro, o movimento de contratações laborais deste setor é muito elevado, 

principalmente na produção de conteúdos e nos postos de trabalho relacionados com 

a produção, seja direta ou indiretamente. 

Seguidamente apresentam-se as Tabelas com as principais variáveis relacionadas 

com o setor audiovisual no Norte de Portugal, tanto para o intervalo 2006-09, como 

numa visão estática para 2009. 
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Tabela 44: Grandes variáveis do setor audiovisual no Norte de Portugal. 2009. 

  Faturação 2009 
Resultado 

2009 

Emprego 

2009 

Nº de 

empresas 

Faturação por 

empresa 2009 

Faturação 

por 

empregado 

2009 

Resultado 

por 

empresa 

2009 

Resultado 

por 

empregado 

2009 

Quadro 

médio das 

empresas 

2009 

Total 49.189.631 823.907 595 193 307.435 82.672 5.281 1.385 4,02 

Animação 163.530 11.752 6 2 81.765 27.255 5.876 1.959 3,00 

Distribuição de cinema e/ou vídeo 26.523.115 1.837.617 63 12 3.789.016 421.002 204.180 29.169 12,60 

Dobragem e sonorização 190.305 1.658 5 1 190.305 38.061 1.658 332 5,00 

Exibição cinematográfica 2.982.812 -411.374 81 14 596.562 36.825 -51.422 -5.079 20,25 

Outros serviços auxiliares 11.958.917 276.017 254 96 139.057 47.082 3.680 1.087 3,14 

Produção de cinema, vídeo e TV 7.370.952 -891.763 186 68 124.931 39.629 -14.619 -4.794 3,38 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

  



 

 125 

 

 

Tabela 45: Grandes variáveis do setor audiovisual no Norte de Portugal. 2006-09. 

  2006 2007 2008 2009 

Faturação 51.246.902,00 56.669.487,00 46.068.747,00 49.189.631,00 

Resultado 1.261.403,00 1.545.637,00 -2.347.736,00 823.907,00 

Emprego 457,00 481,00 523,00 595,00 

Fundos Próprios 103.864,72 115.596,23 67.507,36 81.140,80 

Ativo Total 503.742,72 468.027,01 345.029,79 397.824,30 

Rentabilidade Económica -3,03% -8,13% -9,93% -50,68% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 
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4.2.7.5 Bibliotecas, museus, arquivos e património histórico e o Ensino de atividades 
culturais 

Este capítulo é dedicado aos dados económicos correspondentes àquelas atividades 

relacionadas com as bibliotecas, arquivos, museus, gestão e conservação do 

património e ensino de atividades culturais na região Norte de Portugal. Para a 

elaboração do mesmo, partiu-se dos dados extraídos do Registo Comercial português 

(Depósito da Prestação de Contas e Informação Empresarial Simplificada) para os 

agentes que desenvolvem atividades nas epígrafes do grupo 91 (91020 Atividades de 

museus, 91030 Atividades dos sítios e monumentos históricos, 91011 Atividades de 

bibliotecas e 91012 Atividades de arquivos), além de 85520 de Ensino de atividades 

culturais. Todas elas se incluem no círculo de Core Arts e se correspondem com a 

fase de comercialização dentro da cadeia produtiva das ICC. 

A dificuldade deste grupo advém da gestão de caráter público ou através de fórmulas 

não comerciais dos arquivos, museus, bibliotecas ou património, o que dificulta a 

disponibilidade de dados económicos e financeiros para as mesmas, pelo caráter de 

não obrigatoriedade de depósito das suas contas no Registo Comercial, que constitui 

a principal fonte de informação para o trabalho. 

As categorias de atividades consideradas no trabalho correspondem aos títulos das 

epígrafes CAE deste setor, ou seja, atividades dos museus, atividades das bibliotecas, 

atividades dos arquivos, atividades dos sítios e monumentos históricos e ensino de 

atividades culturais, além de associações e instituições relacionadas com o setor. 

Gráfico 67: Distribuição por atividade principal das empresas 
relacionadas com museus, bibliotecas, arquivos e património 
histórico no Norte português. 2009. 

Gráfico 68: Distribuição por NUTS III das empresas 
relacionadas com os museus, as bibliotecas, os 
arquivos e património histórico no Norte português. 
2009. 

  

A partir da exploração estatística da base de dados elaborada ad hoc para o projeto, 

na região Norte de Portugal existem, em 2009, um número aproximado de sete 

empresas que desenvolvem atividades nestes ramos (além da Fundação de Serralves, 

que por não ter caráter público também é considerada). Cabe explicar que as 

empresas dedicadas às operações de restauro, manutenção e conservação do 
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património artístico localizadas na região Norte e identificadas para este trabalho, já 

foram incluídas na secção de Artes Plásticas, ainda que possam perfeitamente ser 

classificadas neste outro setor das ICC. 

De qualquer forma, a escassez da amostra que se tem em conta neste capítulo 

condiciona muitas das conclusões extraídas e dificulta o alcance de uma boa 

aproximação ao setor, apesar de, já por si esta ser uma conclusão importante: a 

região Norte conta com poucos agentes de caráter privado dedicados às atividades 

dos sítios e monumentos históricos, a atividades de arquivos, bibliotecas e museus e 

ao ensino de atividades culturais, o que não significa a inexistência de atividades neste 

campo, mas que o seu desenvolvimento não é praticado por entidades de tipo 

comercial46. 

Destes agentes (neste caso, a análise desenvolveu-se incluindo a Fundação de 

Serralves, que não tem caráter comercial), 38% dedica-se a tarefas relacionadas com 

o ensino de atividades culturais, 37% com as atividades dos sítios e monumentos 

históricos e museus (gestão, conservação, aquisição de obras, etc.), 13% são 

associações e instituições relacionadas (normalmente de caráter cultural ou que 

ostentam a titularidade de alguns destes espaços) e os 12% restantes desenvolvem 

atividades de arquivo (introdução, digitalização, documentação, etc.), e 10 % de 

biblioteca (catalogação, classificação, gestão, etc.). 

Em seguida, expõe-se mais em pormenor a situação das atividades relacionadas com 

os museus, as bibliotecas, os arquivos, os sítios e monumentos históricos e o ensino 

de atividades culturais na região Norte de Portugal, do ponto de vista económico. 

Tabela 46: Principais variáveis das atividades relacionadas com os museus, as bibliotecas, os arquivos, o património 
histórico e o ensino de atividades culturais no Norte de Portugal. 2006 e 2009. 

  

Faturação Resultado 

2006 2009 % cresc. 2006 2009 % cresc. 

Total 9.077.496 11.331.986 24,84% -410.915 26.504 -106,45% 

Assoc. e instituic. do setor 8.169.262 9.195.057 12,56% -395.575 23.336 - 

Ativ. sítios e monum. histór. 345.393 949.727 174,97% -18.743 39.134 - 

Atividades dos arquivos 343.326 778.288 126,69% 2.403 21.380 789,72% 

Ensino de atividades culturais 219.515 408.914 86,28% 1.000 -57.346 - 

                                                        
 

46 Os dados do INE (Estatísticas da Cultura 2009) apontam, para a NUT II Norte, a existência de 138 agentes do grupo 

91 Atividades de bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais. 
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Empregados Nº agentes 

2006 2009 % cresc. 2006 2009 % cresc. 

Total 93 132 41,94% 5 8 60,00% 

Associac. e instituic. do setor 72 87 20,83% 1 1 0,00% 

Ativ. sítios e monum. histór. 14 26 85,71% 2 3 50,00% 

Atividades dos arquivos 3 7 133,33% 1 1 0,00% 

Ensino de atividades culturais 4 12 200,00% 1 3 200,00% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

Falar de concentração ou dispersão geográfica com tão poucas empresas não faz 

muito sentido, mas é necessário assinalar como dois destes agentes têm a sua sede 

social no Porto, estando os demais localizados em Braga, Viana do Castelo, Marco de 

Canaveses e outras pequenas localidades do Norte português. Em suma, 50% das 

empresas e instituições da amostra operam desde o Grande Porto. 

O ano de média de constituição destes agentes é 2002, e o aumento no número de 

agentes para o intervalo 2006-09 foi de 60%. 

O volume de negócios das atividades relacionadas com os museus, as 

bibliotecas, os arquivos, o património histórico e o ensino de atividades 

culturais no Norte de Portugal 

A atividade empresarial vinculada aos museus, arquivos, bibliotecas, património 

histórico e ensino de atividades culturais gerou, em 2009, um volume total de 

negócios de 11,3 milhões de euro, na sua vertente privada (incluindo como tal, 

também a Fundação de Serralves), o que representa uma variação de -2,62% sobre 

2008. 

Tabela 47: Evolução da faturação das empresas das atividades relacionadas com museus, bibliotecas, arquivos, 
património histórico e ensino de atividades culturais no Norte de Portugal. 2006-2009 

 2006 2007 2008 2009 

Faturação total 
9.077.496 10.853.771 11.637.459 11.331.986 

Faturação por empregado 97.607 110.753 97.794 85.848 

Faturação por empresa 1.815.499 1.808.962 1.454.682 1.416.498 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 
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Mesmo não contando com as informações de muitos agentes, parece apreciar-se uma 

certa tendência crescente nos rendimentos destes setores no período 2006-08, com 

uma ligeira queda em 2009, que pode ter como base a redução do orçamento e 

financiamento público destinado a este subsector. Portanto, o máximo do período 

corresponde a 2008, com 11,6 milhões de euros faturados. 

A verdade é que estas atividades, como antes se referiu, estão muito ligadas às 

contribuições da administração, quer de tipo local, regional ou nacional, podendo ser 

uma das que mais está a sofrer as consequências dos cortes de orçamento e a menor 

atribuição de verbas orçamentais para este tipo de atividade, ainda que os números 

não revelem uma queda importante. 

 

Gráfico 69: Evolução da faturação das atividades relacionadas com 
museus, bibliotecas, arquivos e património histórico no Norte 
português. 2009. 

Gráfico 70: Distribuição do peso das 
atividades relacionadas com os museus, as 
bibliotecas, os arquivos e o património 
histórico no Norte português. 2009. 

  

 

Em relação à distribuição das receitas globais de acordo com a atividade principal de 

cada agente, resulta que é a categoria de associações e instituições a que reúne a 

maior proporção da faturação, com 81%, peso, em boa medida, condicionado pela 

inclusão da Fundação de Serralves sob este rótulo. Em seguida, e com um peso 

muito menor, estão as atividades dos sítios e monumentos históricos (8%), as 

atividades de arquivos (7%) e o ensino de atividades culturais (4%). O facto da 

Fundação de Serralves não estar classificada por atividade, mas por tipo de agente, 

desvirtua esta distribuição, já que, caso contrário, poderia figurar como museu, 

biblioteca ou gestão de um edifício histórico. 

A faturação por empregado destas atividades decresce, no período 2006-09, ao 

passar de 97.607 euros em 2006, para 85.848 euros em 2009, o que representa uma 

queda de -12,05% nos quatro últimos anos, apesar de, entre 2006 e 2007, o valor 

desta variável ter crescido, tendo vindo a cair desde então. De forma paralela, a 

faturação por empresa cai de 1,8 milhões de euros em 2006, para 1,4 milhões de 
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euros em 2009, um crescimento de -21,97%, ainda que o máximo do intervalo 

corresponda a 2007, com 1.808.962 euros. 

O resultado de exploração das atividades relacionadas com os museus, 

as bibliotecas, os arquivos, o património histórico e o ensino de 

atividades culturais no Norte de Portugal 

No caso dos resultados antes de impostos deste setor, o valor ascende a 26.500 

euros, 20% menos que no exercício anterior, mas que confirma a recuperação no 

caminho dos lucros. O máximo do intervalo ocorre em 2008, com 33.140 euros, e o 

mínimo em 2006, com -410.915 euros de perdas. 

 

Tabela 48: Evolução do resultado das atividades relacionadas com os museus, as bibliotecas, os arquivos, o património 
histórico e o ensino de atividades culturais no Norte de Portugal. 2006-2009 

 2006 2007 2008 2009 

Resultado total antes de impostos -410.915 -182.414 33.140 26.504 

Resultado por empregado 
-4.418 -1.861 278 201 

Resultado por empresa -82.183 -30.402 4.143 3.313 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

Estes valores de resultado agregado apresentam, em 2009, um valor médio por 

empresa de 3.313 euros, o que representa uma queda nos valores de 2008. Da 

mesma forma, o resultado por empregado ascende a 201 euros em 2009, valores 

reduzidos, mas que podem advir do facto de uma boa parte do emprego ser 

contribuído pela Fundação de Serralves que, por não ter fins lucrativos, não alcança 

elevados valores de resultado que possam atribuir ao rácio um valor superior. 

Novamente, torna-se necessário fazer uma leitura destes dados sem deixar de 

considerar a situação económica complicada pela qual estão a passar as empresas 

na atualidade, mas principalmente a contração dos fundos públicos destinados a este 

tipo de atividades. 
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Gráfico 71: Evolução do resultado antes de impostos dentro das atividade relacionadas com os museus, as bibliotecas, 
os arquivos, o património histórico e o ensino de atividades culturais no Norte de Portugal. 2006-2009. 

 

O capital social destas empresas em 2009 era, em termos médios, 1.960.020 euros, 

quantia elevada pelo efeito dos números da Fundação de Serralves. 

Como já vem acontecendo com as variáveis anteriores, o facto de não dispor de 

dados de muitas empresas, bem como o reduzido tamanho da amostra para este 

setor, não permite extrair muitas conclusões. De qualquer forma, parece constatar-se 

uma erosão dos valores dos fundos próprios médios e do ativo total médio, entre 2006 

e 2008, com uma pequena recuperação em 2009. 

Tabela 49: Evolução das principais variáveis financeiras das atividades relacionadas com os museus, as bibliotecas, os 
arquivos, o património histórico e o ensino de atividades culturais no Norte de Portugal. 2006-2009 

 2006 2007 2008 2009 

Fundos Próprios médios 12.101.382 10.681.094 7.915.505 8.151.178 

Ativo Total médio 4.318.083 3.904.858 3.179.287 3.370.769 

Resultado por empresa -82.183 -30.402 4.143 3.313 

Rentabilidade Económica média -0,89% 5,25% -6,72% -18,86% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

As perdas avultadas de duas empresas da amostra, orientadas para o ensino de 

atividades culturais, faz com que a rentabilidade económica média deste setor adote 

valores negativos, em três dos quatro anos deste período, e termine com -18,86%. 

Em 2007 o máximo do intervalo ascendeu a 5,25%. 
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O emprego nas atividades de museus, bibliotecas, arquivos, sítios e 

monumentos históricos e no ensino de atividades culturais no Norte de 

Portugal 

As atividades dos museu, bibliotecas, arquivos, património histórico e ensino de 

atividades culturais no Norte de Portugal geraram, em 2009, cerca de 132 postos de 

trabalho no equivalente a tempo integral, o que representa um crescimento de 10,92% 

sobre o ano anterior. 

Assim, e evidenciam as informações agregadas na tabela anterior, a tendência do 

emprego nas atividades que se desenvolvem em torno das atividades dos museus, 

arquivos, bibliotecas, património histórico e ensino de atividades culturais, no Norte de 

Portugal, é crescente nos últimos quatro anos, passando de 93 trabalhadores em 

2006 para 132 trabalhadores em 2009. Representa uma taxa de crescimento de 

41,93% nesse intervalo. 

Tabela 50: Evolução do volume de emprego das atividade relacionadas com os museus, as bibliotecas, os arquivos, o 
património histórico e o ensino de atividades culturais no Norte de Portugal. 2006-2009 

 2006 2007 2008 2009 

Emprego total 
93 98 119 132 

Quadro médio 
23,25 24,50 19,83 22,00 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

Ao contrário do que se sustentou para outros setores de atividade como audiovisual, 

música ou artes cénicas, que desenvolvem as suas atividades muito decorrentes do 

desenvolvimento de projetos específicos e, portanto, recorrem mais a contratação 

temporária, no caso daquelas relacionadas com as bibliotecas, arquivos, museus, 

património histórico e ensino de atividades culturais, o emprego goza de uma certa 

estabilidade ao longo do ano, por não estar tão sujeito à temporalidade nem a 

execuções determinadas pelo prazo. 

No que se refere à distribuição do emprego, segundo a atividade principal 

desenvolvida pelos agentes da amostra, em 2009, o ramo que atinge uma maior 

participação nos números globais são as atividades dos sítios e monumentos 

históricos, com 20% do total. Isto, porque a Fundação de Serralves se encontra 

classificada segundo a tipologia de agente e não pela sua atividade. Segue em ordem 

de importância o ensino de atividades culturais, com 9% dos trabalhadores, e 5% em 

atividades de Arquivos. 

 

 

Gráfico 72: Evolução do emprego das atividades Gráfico 73: Distribuição do peso das atividades 
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relacionadas com os museus, as bibliotecas, os arquivos, o 
património histórico e o ensino de atividades culturais. 2006-
2009. 

relacionadas com os museus, as bibliotecas, os 
arquivos, o património histórico e o ensino de 
atividades culturais. 2009. 

  

O quadro médio destes agentes diminui de 23,25 empregados em 2006, para 22 

empregados em 2009, todavia, o máximo do período corresponde ao ano de 2007, 

com 24,5 trabalhadores por agente. 

Em seguida, aproximam-se as tabelas que recolhem as principais variáveis das 

empresas que desenvolvem atividades em torno dos museus, bibliotecas, arquivos, 

sítios e monumentos históricos e ensino de atividades culturais no Norte português. A 

primeira delas fornece uma imagem fixa do setor para o ano de 2009, último 

disponível, e a tabela seguinte ilustra a evolução das principais variáveis económicas 

e financeiras destes agentes no intervalo 2006-09. 
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Tabela 51: Principais variáveis das atividades relacionadas com os museus, as bibliotecas, os arquivos, o património histórico e o ensino de atividades culturais no Norte de Portugal. 2009. 

  

Faturação 

2009 

Resultado 

2009 

Emprego 

2009 

Nº de 

empresas 

Faturação 

por empresa 

2009 

Faturação por 

empregado 

2009 

Resultado 

por empresa 

2009 

Resultado por 

empregado 

2009 

Quadro 

médio das 

empresas 

2009 

Total 11.331.986 26.504 132 8 1.416.498 85.848 3.313 201 22,00 

Associações e instituições do setor 9.195.057 23.336 87 1 9.195.057 105.690 23.336 268 87,00 

Atividades dos sítios e monumentos históricos 949.727 39.134 26 3 316.576 36.528 13.045 1.505 26,00 

Atividades dos arquivos 778.288 21.380 7 1 778.288 111.184 21.380 3.054 7,00 

Ensino de atividades culturais 408.914 -57.346 12 3 136.305 34.076 -19.115 -4.779 4,00 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 
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Tabela 52: Principais variáveis das atividades relacionadas com os museus, as bibliotecas, os arquivos, o património histórico e o ensino de atividades culturais no Norte de Portugal. 2006-2009. 

 

2006 2007 2008 2009 

Faturação total 
9.077.495,51 10.853.771,22 11.637.458,66 11.331.985,52 

Resultado total 
-410.915,05 -182.414,00 33.140,00 26.504,00 

Emprego total 
93,00 98,00 119,00 132,00 

Fundos Próprios médio 
4.318.082,98 3.904.858,00 3.179.287,38 3.370.769,08 

Ativo Total médio 
12.101.381,59 10.681.093,83 7.915.505,00 8.151.178,25 

Rentabilidade Económica média 
-0,89% 5,25% -6,72% -18,86% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 
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4.2.7.6 Design 

Para a análise dos dados do setor de design, a escolha de epígrafes apresenta 

alguma complexidade pelo facto de integrar trabalhos em setores tão diversos como o 

têxtil, o audiovisual, a joalharia, as artes gráficas, as TIC ou a fabricação de produtos. 

As categorias de atividades consideradas para a classificação dos agentes neste setor 

são as de design gráfico e atividades de design especializado. 

Gráfico 74: Distribuição dos agentes de design na região 
Norte segundo a atividade que desenvolvem. 2009. 

Gráfico 75: Distribuição por NUTS III dos agentes do ramo 
de design no Norte de Portugal. 2009. 

  

A região Norte de Portugal conta, em 2009, com um mínimo de 373 empresas que 

prestam serviços de design ou nas quais esta atividade representa a maior parte da 

sua faturação, o que significa um aumento de 10,68% sobre o ano de 2006. 

Quanto à distribuição por NUTS III destes agentes, o Grande Porto acolhe 81% dos 

mesmos e o Ave 10%. O resto das demarcações têm pesos pouco relevantes, 

designadamente entre 1% e 3%. Localidades como Gondomar, Fânzeres, Jovim e, 

claro, Porto são as que acolhem o maior número de empresas. Na verdade, em 

Gondomar há uma elevada concentração de empresas do setor de joias, com 64 

empresas, o que confirma a existência de um importante polo de atividade deste setor 

nesse município. 

Na classificação dos agentes que operam no setor de design, de acordo com a 

atividade principal, constata-se que o peso relativo mais importante é atribuído às 

atividades de design especializado, entendidas como aquelas orientadas para 

processos de produção no campo da animação, do têxtil, das joias, da produção 

industrial e outros, representando 92% das empresas do setor, com os restantes 8% 

dedicados às operações de design gráfico. 

A data média de constituição desses agentes é o ano de 1996, tendo sido criadas 42%, 

posteriormente ao ano de 2000, face às 8,6% anteriores a 1980.  
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Em seguida, apresenta-se uma tabela-resumo com as principais variáveis do setor de 

design para os anos 2006 e 2009. 

 

 

Tabela 53: Principais variáveis das empresas de design no Norte de Portugal. 2006 e 2009. 

Subsetor 

Faturação Resultado 

2006 2009 % cresc. 2006 2009 % cresc. 

Total 110.820.654 111.364.957 0,49% 1.393.915 1.802.858 -29,34% 

Ativ. de design especializado 108.137.154 108.237.333 0,09% 1.508.456 1.686.450 -11,80% 

Design gráfico 2.683.500 3.127.624 16,55% -114.541 116.408 - 

Subsetor Empregados Nº agentes 

  2006 2009 % cresc. 2006 2009 % cresc. 

Total 1.657 1.609 -2,90% 337 373 10,68% 

Ativ. de design especializado 1.587 1.530 -3,59% 313 345 10,22% 

Design gráfico 70 79 12,86% 24 28 16,67% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

Conforme se refere na metodologia do trabalho, e como se tem vindo a fazer para 

outros setores das ICC, com a finalidade de não ter que rejeitar os agentes dos quais 

não se dispõem de dados para 2009, optou-se por atribuir o mesmo valor para a 

faturação e o emprego do ano anterior (2008), considerando que o crescimento destas 

variáveis é nulo.47. 

O volume de negócios das empresas de design no Norte de Portugal 

A partir dos dados das empresas da amostra é possível concluir que as empresas que 

operam no setor de design no Norte de Portugal foram capazes de gerar 111,4 

milhões de euros, 5,78% a mais que no ano anterior. 

Tabela 54: Evolução da faturação das empresas de design na região Norte. 2006-2009 

 2006 2007 2008 2009 

Faturação total 
110.820.654 106.696.311 105.282.670 111.364.957 

                                                        
 

47 Foram estimados os valores do resultado de 33 agentes, para o exercício de 2009, com base nos dados do ano 
anterior. 



 

138 

Faturação por empregado 66.880 65.338 64.989 69.214 

Faturação por empresa 
347.400 326.288 306.054 313.704 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

Como se verifica na tabela supra, a tendência global da faturação para as atividades 

de design na região Norte, no período 2006-09, é levemente crescente, passando de 

110,8 milhões de euros em 2006, para 111,4 em 2009, ainda que diminua até 2008. 

Na verdade, a taxa de variação da faturação, neste período, ascende a 0,49%, com 

um valor de 5,78% em 2008-09. Se a taxa de variação nestes quatro anos é calculada 

por atividade, são as de design especializado as que fundamentam o crescimento 

global, enquanto que as de design gráfico demonstram uma maior potencialidade na 

geração de receitas. Isto poderá advir do peso que o design de artigos de joalharia e 

ourivesaria têm na categoria de design especializado, e o efeito que a crise 

económica atual e a contração das despesas das famílias têm no consumo desses 

bens. Por outro lado, torna-se necessário alertar para a crescente preocupação dos 

agentes por questões de design, tanto no que diz respeito aos seus produtos como à 

sua imagem para com terceiros. 

Gráfico 76: Evolução da faturação das empresas de design no 
Norte português. 2006-09. 

Gráfico 77: Distribuição do peso das atividades de 
design no Norte de Portugal. 2009. 

 

 

Quanto à distribuição da faturação, de acordo com a atividade principal desenvolvida 

por cada agente, resulta que as atividades de design especializado são as que 

adquirem, em 2009, um maior peso, com 97%, devido principalmente ao peso do 

design de artigos de joalharia e ourivesaria na zona de Gondomar. Entre 2006 e 2009 

quase não há diferenças entre a distribuição da faturação global, de acordo com as 

atividades das empresas da amostra. 

As receitas neste setor são também bastante concentradas por atividade (como já se 

verificou), mas também por empresa e localização. Com efeito, as dez empresas com 

maior volume de negócios da amostra são capazes de gerar 35% das receitas, e 

todas elas operam na área de joalharia e ourivesaria (é necessário ter em conta que a 
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impossibilidade de separar a contribuição dos trabalhos de design para o total do 

negócio destas empresas, leva a considere o número global das suas receitas). Além 

disso, Gondomar e Fânzeres fornecem 37% da faturação global deste setor. 

E, tal como vem acontecendo com a faturação total, a faturação por empregado 

também segue uma evolução crescente entre 2006 e 2009, passando de 66.900 para 

69.200 em 2009, com uma queda nos seus valores, nos três primeiros anos do 

período abrangido, para finalmente superar no último ano. A faturação média por 

empresa segue uma tendência similar neste intervalo, decrescendo nos três primeiros 

anos para crescer ligeiramente no último, contudo, neste caso, em 2009 o valor dessa 

variável (313.704 euros) é inferior ao de 2006 ou 2007. 

O resultado de exploração das empresas de design do Norte de Portugal 

O valor do resultado antes de impostos das empresas da região Norte dedicadas ao 

design ascendeu, em 2009, a 1,8 milhões de euros, o que significa superar as perdas 

de 2008 e deixar para trás a tendência negativa dos três anos anteriores. A verdade é 

que este valor representa um crescimento de 29,34% sobre 2006, e uma taxa de 

variação muito superior às de faturação, emprego ou número de negócios para este 

setor no Norte português, entre 2006 e 2009. 

Como já se referiu no caso da faturação, os resultados antes de impostos deste setor 

de atividade são também bastante concentrados em poucos agentes (e portanto, 

também geograficamente). Em 2008, existe uma empresa que, por si só, gera perdas 

superiores ao resultado global de todo o design no Norte português. 

Tabela 55: Evolução do resultado antes de impostos do design no Norte de Portugal. 2006-2009 

 2006 2007 2008 2009 

Resultado total antes de impostos 1.393.915 636.668 -1.232.461 1.802.858 

Resultado por empregado 
841 390 -761 1.120 

Resultado por empresa 4.289 1.918 -3.482 5.480 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisionais ao peche deste informe. 

 

Estes valores do resultado global antes de impostos, para as empresas de design, 

resultam em 1.120 euros por empregado, e 5.480 euros por empresa. Ambos 

conseguem valores superiores em 2009, face a 2006, mas apresentam quedas nos 

três primeiros anos do intervalo analisado. 

Para essa variável o design especializado demostra um melhor comportamento em 

relação ao design gráfico, em termos de resultado por empresa (5.511 euros contra 

5.061 euros) e pior no resultado por empregado (1.102 euros contra 1.474 euros). 
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Gráfico 78: Evolução do resultado antes de impostos das 
empresas de design no Norte português. 2006-09. 

Gráfico 79: Distribuição do resultado das empresas 
de design na região Norte segundo a atividade 
principal. 2009. 

 
 

No que diz respeito à distribuição do resultado antes de impostos, para as categorias 

de atividades consideradas em 2009, as atividades de design especializado eram 

responsáveis por 94% do lucro gerado neste setor, face a 6% do design gráfico. A 

diferença fundamental em relação a esta distribuição, em 2006, reside no facto de 

que, apesar dos resultados do design especializado apresentarem um valor muito 

semelhante ao de 2009, as atividades de design gráfico geravam perdas. 

Tabela 56: Evolução das principais variáveis financeiras do design na região Norte. 2006-2009 

 2006 2007 2008 2009 

Fundos Próprios médios 
490.585,60 506.893,48 465.914,60 500.742,70 

Ativo Total médio 
203.023,62 204.974,29 185.591,77 203.585,92 

Resultado por empresa 
4.288,97 1.917,67 -3.481,53 5.479,81 

Rentabilidade Económica 
-5,78% -3,48% -5,74% -2,32% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

O capital social destas empresas, em 2009, ascende a 63.335 euros, com valores 

muito superiores para os agentes dedicados ao design especializado (68.477 euros) 

comparativamente aos de design gráfico (8.590 euros). Esta diferença pode ser 

determinada pela vinculação de muitas das empresas de primeira categoria com 

atividades mais industriais (sobretudo de fabricação de artigos de joalharia e 

ourivesaria, mas também de outros produtos) e o conseguinte montante do 

imobilizado material das mesmas. 

E, tanto o ativo total como os fundos próprios, mostram uma evolução das taxas de 

variação muito próximas, que crescem em 2007, diminuem em 2008 e voltam a subir 

em 2009. As duas variáveis alcançam assim, um valor em 2009 superior ao de 2006. 
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A rentabilidade económica do design na região Norte de Portugal é negativa nos 

quatro anos analisados, desenhando uma trajetória paralela à das variáveis 

anteriores, oscilando num sentido ou noutro. Para 2009 o valor será de -2,32%, o 

melhor deste período. 

O emprego das empresas de design do Norte de Portugal 

As empresas do Norte português dedicadas ao design geraram em 2009 cerca de 

1.609 postos de trabalho, equivalente a tempo integral, o que representa uma taxa de 

variação negativa, tanto no ano anterior (-0,68%) como no ano de 2006 (-2,90%). 

 

Tabela 57: Evolução do volume de emprego das atividade de design na região Norte. 2006-2009 

 2006 2007 2008 2009 

Emprego total 
1.657 1.633 1.620 1.609 

Quadro médio 
5,36 5,17 4,88 4,85 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

O quadro médio também desce neste período, passando de 5,36 trabalhadores por 

empresa em 2006, para 4,85 trabalhadores em 2009. Aprofundando esta informação, 

para as empresas de design gráfico, a média de empregados, em 2009, ascende a 

3,16 trabalhadores, enquanto que para o design especializado é de 4,98 

trabalhadores. 

 

Gráfico 80: Evolução do emprego nas empresas de 
design no Norte português. 2006-2009. 

Gráfico 81: Distribuição do emprego nas atividades de 
design no Norte de Portugal. 2009. 

 

 

Em relação à distribuição do emprego segundo as categorias de atividades, em 2009, 

o ramo que atinge uma maior participação no total do emprego é, como acontecia 

com a faturação ou o resultado, o design especializado, com 95% do total e 5% 

restantes para o design gráfico. O peso relativo era, em 2006, de 96%, o que indicaria 

um aumento na importância do design gráfico nestes anos. 

1
.6

5
7

1
.6

3
3

1
.6

2
0

1
.6

0
9

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2006 2007 2008 2009



 

142 

De referir que o elevado peso deste setor do design especializado na região Norte, 

associado a tudo o que se relaciona com a indústria da joalharia e ourivesaria, o 

emprego goza de uma certa estabilidade ao longo do ano, por não estar tão sujeito à 

sazonalidade nem a execuções determinadas pelo prazo (para além da entrega do 

trabalho para o cliente). 

As tabelas seguintes evidenciam as principais variáveis das empresas que 

desenvolvem atividades relacionadas com o design na região Norte portuguesa. Por 

um lado, uma visão das principais variáveis e rácios para o ano de 2009, último 

disponível e, por outro, a evolução das principais variáveis económicas e financeiras 

no intervalo 2006-09. 
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Tabela 58: Principais variáveis das atividades de design na região Norte de Portugal. 2009. 

  

Faturação 

2009 

Resultado 

2009 

Emprego 

2009 

Nº de 

empresas 

Faturação 

por empresa 

2009 

Faturação por 

empregado 

2009 

Resultado por 

empresa 

2009 

Resultado por 

empregado 

2009 

Quadro 

médio das 

empresas 

2009 

Total 111.364.957 1.802.858 1.609 373 313.704 69.214 5.480 1.120 4,85 

Atividades de Design especializado 108.237.333 1.686.450 1530 345 331.001 70.743 5.511 1.102 4,98 

Design gráfico 3.127.624 116.408 79 28 111.701 39.590 5.061 1.474 3,16 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

Tabela 59: Principais variáveis relacionadas com as atividades de design na região Norte de Portugal. 2006-2009. 

 

2006 2007 2008 2009 

Faturação total 
110.820.654 106.696.311 105.282.670 111.364.957 

Resultado total 
1.393.915 636.668 -1.232.461 1.802.858 

Emprego total 
1.657 1.633 1.620 1.609 

Fundos Próprios médio 
203.024 204.974 185.592 203.586 

Ativo Total médio 
490.586 506.893 465.915 500.743 

Rentabilidade Económica médio 
-5,78% -3,48% -5,74% -2,32% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 
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4.2.7.7 Fotografia 

Em seguida, apresenta-se o capítulo correspondente ao ramo de fotografia como parte 

integrante das ICC, tendo por base a informação extraída da base de dados elaborada 

para este estudo, a partir de uma pesquisa por códigos CAE no Registo Comercial 

português (Depósito da Prestação de Contas e Informação Empresarial Simplificada), 

via BvD SABI. 

Para o desenvolvimento da análise exposta neste capítulo, as atividades selecionadas 

respondem ao código de atividade 74200 correspondente a Fotografia, que se 

enquadram no círculo correspondente às Core Arts e na fase de criação. 

Ao todo, são 222 as empresas que integram a base de dados, com 186 agentes em 

2006, refletindo um aumento de 19,35%, para o período 2006-09. 

 

Gráfico 82: Evolução da criação de empresas de 
fotografia no Norte português. 

Gráfico 83: Distribuição por NUTS III dos agentes de 
fotografia no Norte. 2009. 

 
 

A distribuição destas empresas por NUTS III parece não estar tão concentrada no 

Grande Porto, como estão outros setores estudados para a região Norte, apesar de 

reunir 44% das empresas. Em ordem de importância, segue-se o Ave com 14%, o 

Tâmega com 13%, e nas restantes demarcações, mesmo sendo menores que estas, 

são adotados valores superiores aos dos outros setores de atividade. Isto demonstra 

uma menor concentração geográfica para o caso da fotografia, em comparação com 

outros setores das ICC portuguesas, possivelmente porque o mais comum é que em 

todos os municípios exista, pelo menos, uma loja de fotografia ou um profissional 

desta área. 

Relativamente à data média de constituição destas empresas, 1998 constitui o ano 

médio do sistema de criação sob a denominação social considerada na base de dados. 

Como se demonstra no gráfico anterior, 17,5% das empresas da amostra foram 

fundadas antes de 1990 e 48,2% são posteriores a 2000. De facto, na última década 
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essas empresas estivessem já a operar no mercado com outra personalidade jurídica 

e, possivelmente, com carácter não comercial. 

As tabelas infra apresentam as principais variáveis das atividades de fotografia no 

Norte de Portugal, para os anos 2006 e 2009. 

 

Tabela 60: Principais variáveis das empresas de fotografia no Norte de Portugal 2006 e 2009. 

  

Faturação Resultado 

2006 2009 % cresc. 2006 2009 % cresc. 

Fotografia 16.748.274 19.809.218 18,28% -606.280 -1.168.268 92,69% 

  

Emprego Nº agentes 

2006 2009 % cresc. 2006 2009 % cresc. 

Fotografia 536 622 16,04% 186 222 19,35% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi. 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

Conforme se veio implementando para outros setores estudados, com o objetivo de 

estimar os principais dados económicos para as atividades de fotografia no Norte de 

Portugal, e partindo dos dados do Registo Comercial, através da compilação de 

informação da BvD SABI, considerou-se que para cada uma das empresas com dados 

disponíveis para o ano 2008, mas não para 2009, tanto o volume de negócios como o 

emprego teriam um crescimento nulo. Trata-se, portanto, de uma hipótese que permite 

estabelecer estimativas para o exercício de 2009 e não ter que rejeitar os agentes 

para os quais ainda não existem dados disponíveis. 

O volume de negócios da fotografia na região Norte 

As atividades relacionadas com a fotografia foram capazes de gerar, em 2009 na 

região Norte de Portugal, um volume total de negócios de 19,8 milhões de euros, o 

que apresenta uma queda de -3,04% sobre o ano anterior. 

Tabela 61: Evolução da faturação das empresas de fotografia no Norte de Portugal. 2006-2009. 

 2006 2007 2008 2009 

Faturação total 16.748.274 18.970.755 20.430.798 19.809.218 

Faturação por empregado 31.247 31.305 32.430 31.848 

Faturação por empresa 96.811 101.993 102.154 95.697 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 
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Os dados recolhidos na tabela anterior permitem comprovar como, no intervalo 2006-

09, os serviços de fotografia mostram uma tendência crescente nas receitas, durante 

os três primeiros anos, com um ponto de inflexão em 2008, uma taxa de crescimento 

de 22% para 2006-08 e um valor de 20,4 milhões de euros. Em 2009, como já se 

referiu nas primeiras linhas desta secção, as receitas no setor da fotografia mudaram a 

tendência, ao reduzir a sua quantidade em -3,04% e situarem-se nos 19,8 milhões de 

euros. 

Tanto no caso da faturação média por empresa como na faturação média por 

empregado, tem-se confirmado uma tendência similar à analisada nas primeiras linhas 

deste capítulo, designadamente um aumento nos primeiros três anos do intervalo e um 

decréscimo no último. Assim, a faturação por trabalhador passa de 31.250 euros em 

2006, para 31.850 em 2009. Da mesma forma, a faturação por empresa passa de 

96.800 euros em 2006, para 95.700 em 2009. Porém é em 2008, que ambos os rácios 

atingem o seu valor máximo, desenhando uma tendência similar à das receitas totais. 

 

Gráfico 84: Evolução da faturação das empresas 
de fotografia no Norte português. 2006-2009. 

Gráfico 85: Evolução da faturação por empresa e por 
empregado nas empresas de fotografia na região Norte. 2006-
2009. 

  

 

Esta degradação pode ser consequência da imparável substituição da fotografia no 

formato tradicional pelo digital, que já não carece dos serviços de revelação para 

visualização. Também é necessário ter em conta a conjuntura económica atual, que 

contrai o consumo em quase todos os mercados de produtos e serviços. 

O resultado antes de impostos das empresas de fotografia no Norte de 

Portugal 

O resultado global antes de impostos das empresas de fotografia da região Norte foi, 

no exercício de 2009, de -1,2 milhões de euros, o que representa uma queda de -

111,66% em relação ao ano anterior e confirma a má conjuntura deste setor, nestes 

quatro anos, o que ainda não era percetível, com tanta clareza, nos valores de 

receitas. 
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Tabela 62: Evolução do resultado antes de impostos das empresas de fotografia na região Norte. 2006-2009. 

 2006 2007 2008 2009 

Resultado antes de impostos -606.280 -152.091 -551.950 -1.168.268 

Resultado por empregado -1.131 -251 -876 -1.878 

Resultado por empresa -3.464 -800 -2.692 -6.085 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi. 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

Conforme se pôde comprovar na análise do volume de negócios, o setor da fotografia 

no Norte português vem vivendo, nos últimos anos, uma redução da sua atividade, 

que se reflete numa diminuição progressiva dos resultados antes de impostos. Na 

verdade, a queda, no intervalo 2006-09, de -93% representa quase uma duplicação 

ao passar de -0,6 milhões em 2006, para -1,2 milhões em 2009. Convém, no entanto, 

referir que em 2007 parece antever-se uma melhoria nas perdas, que a partir desse 

ano voltam a experimentar uma progressiva deterioração. 

Quanto ao resultado por empregado e por empresa, e apesar desta verdadeira 

melhoria dos números em 2007, a tendência geral para o intervalo 2006-2009 é de 

agravamento. Assim, no caso das perdas por empregado, estas passam de -1.130 

euros em 2006 para -1.880 euros em 2009, e as de resultado por empresa vão de -

3.460 euros, em 2006, para -6.080 euros em 2009. A taxa de variação, neste 

intervalo, para as variáveis médias dos resultados por empregado ou por empresa 

têm valores diferentes, superior no caso das perdas médias por empresa, que 

ascende a 76% contra 66% do resultado por empregado. Isto, porque a variação das 

empresas, nestes anos, é de três pontos percentuais superior à dos funcionários. 

 

Gráfico 86: Evolução do resultado antes de impostos das 
empresas de fotografia no Norte. 2006-09. 

Gráfico 87: Evolução do resultado por empresa e por 
empregado das empresas de fotografia no Norte 
português. 2006-09. 
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Como se pode verificar na tabela que retrata as variáveis financeiras, a 

rentabilidade económica média das empresas dedicadas aos serviços 

fotográficos ronda, nestes anos, um valor de -11%, exceto em 2008 que 

dispara até -60%. São rentabilidades negativas relevantes, em qualquer dos 

casos, que têm vindo a refletir a complicada situação destas atividades, que 

testemunham como a digitalização na área da fotografia, bem como a situação 

económica atual, com a consequente diminuição do rendimento disponível das 

famílias, estão a desgastar os seus valores económicos e financeiros. 

Tabela 63: Evolução das variáveis financeiras da fotografia na região Norte. 2006-2009. 

  2006 2007 2008 2009 

Ativo Total médio 158.861 165.894 164.200 168.639 

Fundos Próprios médios 32.886 34.666 39.289 39.528 

Resultado por empresa 
-3.464 -800 -2.692 -6.085 

Rentabilidade Económica média -10,08% -11,60% -59,77% -11,65% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

Os ativos totais médios e o resultado médio por empresa seguem uma tendência um 

tanto errática, com altos e baixos nos dois casos, nestes quatro anos. Por outro lado, 

os fundos próprios aumentam ao longo desse período, com uma taxa de crescimento 

de 20% entre 2006 e 2009. 

 

Gráfico 88: Evolução do resultado por empregado e por empresa e do resultado médio das empresas de fotografia no 
Norte. 2006-09. 
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Para concluir este ponto, importa referir que o capital social atual destas empresas 

ascende a 25.300 euros, quatro vezes mais do que o de constituição, de cerca de 

5.800 euros. As menores necessidades de equipamentos destas empresas podem 

influenciar o facto de, atualmente, as novas entidades se constituírem com um capital 

social menor. 

O emprego na fotografia na região Norte 

Em 2009, na região Norte de Portugal, as empresas dedicadas à prestação de serviços 

fotográficos contavam cerca de 620 empregos, em equivalente a tempo integral, o que 

representa um sensível retrocesso em relação ao ano anterior (-3,04%). 

Tabela 64: Evolução do emprego das empresas de Fotografia no Norte de Portugal. 2006-2009. 

 2006 2007 2008 2009 

Emprego total 536 606 630 622 

Quadro médio 3,19 3,28 3,15 3,00 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

A julgar pelos dados recolhidos na tabela anterior, a tendência do emprego nos 

serviços fotográficos é crescente, entre 2006 e 2008 (passando de 536 trabalhadores 

em 2006, para 630 em 2008, aumentando 17%) e reduz ligeiramente em 2009, como 

se analisou anteriormente. 

Gráfico 89: Evolução do emprego nas empresas de 
fotografia da região Norte. 2006-2009. 

Gráfico 90: Evolução do quadro médio das empresas 
de fotografia no Norte luso. 2006-2009. 

  

Importa considerar o elevado peso que os empresários individuais e trabalhadores 

independentes podem ter neste setor, tanto pela dificuldade de acesso aos seus 

dados (por não ter a obrigação de depositar as contas no Registo Comercial - via 

Depósito de Prestação de Contas IES -, fonte fundamental de informação para este 

estudo), como pela necessidade de considerar esses trabalhadores por conta própria, 

que neste setor constituem um coletivo de muito peso. 
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O quadro médio das empresas deste ramo permanece mais ou menos estável, 

rondando, nestes quatro anos, os 3 trabalhadores por conta de outrem, em 

equivalente a tempo integral, por empresa. 

Finalmente, seguem-se as tabelas com as principais variáveis dos serviços de 

fotografia na região Norte de Portugal, entre os anos 2006 e 2009, para os quais se 

analisam as alterações de tendência em muitas das variáveis, nesses quatro anos. 

Posteriormente apresentam-se as principais variáveis dos serviços de fotografia no 

Norte português para o ano de 2009, apresentando assim uma visão estática para o 

último ano disponível. 
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Tabela 65: Principais variáveis das empresas de fotografia no Norte de Portugal. 2009. 

  

Faturação 

2009 

Resultado 

2009 

Emprego 

2009 

Nº de 

empresas 

Faturação por 

empresa 2009 

Faturação por 

empregado 2009 

Resultado por 

empresa 2009 

Resultado por 

empregado 2009 

Quadro médio 

das empresas 

2009 

Total 19.809.218 -1.168.268 622 222 95.697 31.848 -6.085 -1.878 3,00 

Fotografia 19.809.218 -1.168.268 622 222 95.697 31.848 -6.085 -1.878 3,00 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

Tabela 66: Principais variáveis das empresas de fotografia da região Norte. 2006-2009. 

 

2006 2007 2008 2009 

Faturação total 
16.748.274,00 18.970.755,00 20.430.798,00 19.809.218,00 

Resultado total 
-606.280,00 -152.091,00 -551.950,00 -1.168.268,00 

Emprego total 
536,00 606,00 630,00 622,00 

Fundos Próprios médios 
32.885,88 34.666,17 39.289,26 39.528,38 

Ativo Total médio 
158.861,20 165.893,79 164.199,93 168.639,04 

Rentabilidade Económica média 
-10,08% -11,60% -59,77% -11,65% 

Fonte: Elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 
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4.2.7.8 Música 

No capítulo que se segue, o setor das ICC em análise é o da indústria musical na 

região Norte de Portugal. Nele se recolhem as principais conclusões a partir dos dados 

das empresas registadas na base de dados elaborada para este estudo, de acordo 

com a sua atividade principal. Esse levantamento de empresas foi desenvolvido, a 

partir de uma pesquisa por códigos CAE, na base de dados BvD SABI, e apenas para 

as atividades principais. Os códigos considerados correspondem às atividades de 

Reprodução de suportes gravados (18200) e Atividades de gravação de som e edição 

de música (59200), quanto à criação e distribuição de suportes gravados; Fabricação 

de instrumentos musicais (32200) na produção; o Comércio a retalho de discos, CD, 

DVD, cassetes e similares, em estabelecimentos especializados (47630) e Gestão de 

salas e espetáculos na comercialização e a organização de eventos; e a Criação 

artística e literária (90030), no que se refere à parte criativa e de interpretação. 

 

Gráfico 91: Distribuição dos agentes na indústria musical 
no Norte segundo a atividade principal. 2009. 

Gráfico 92: Distribuição por NUTS III dos agentes da 
indústria musical no Norte.2009. 

 

 

Como se observa no gráfico, a categoria com maior presença no tecido empresarial da 

indústria musical na região Norte é a de atividades auxiliares (montagem, logística, 

eletricidade, som, aluguer de equipamentos, etc.), com 31% das empresas, seguida da 

categoria dedicada à comercialização de suportes gravados ou instrumentos musicais, 

que representa 23%. Com pesos menores encontram-se os estúdios de gravação 

(12%), representação de artistas e gestão (8%), o ensino relacionado com a música e 

a fabricação de instrumentos musicais (7% cada um) e interpretação musical (6%). 

Conforme já mencionado em relação a outros setores, importa considerar o elevado 

peso que os empresários individuais e trabalhadores independentes podem ter neste 
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depositarem as contas no Registo Comercial - via Depósito de Prestação de Contas e 

IES -, fonte fundamental de informação para este estudo), como pela necessidade de 

considerar esses trabalhadores por conta própria, que neste setor representam um 

importante peso. De igual forma, a interpretação musical inclui, frequentemente, 

agentes que desenvolvem atividades nesta área, sob a forma de associações e outras 

formas de sociedades não comerciais, pelo que não se dispõe de dados sobre os 

mesmos. 

Segundo os dados extraídos da exploração estatística da base de dados do estudo, é 

possível analisar a distribuição por NUTS III das empresas da indústria musical da 

região Norte de Portugal. O Grande Porto acolhe 51% dos agentes da amostra, 

convertendo-se na demarcação mais numerosa (como já vem ocorrendo com outras 

ICC nesta região). Ave é a seguinte, com 10%, seguida de Minho-Lima e Alto-Trás-os-

Montes com 9% cada e Cávado, com 8%. Por cidades, Porto é a localização escolhida 

por 22 empresas da amostra (24,72%), Vila Nova de Gaia por 9 empresas (10,11%) e 

Braga e Maia por 5 empresas cada (5,62% respetivamente). 

Em seguida, detalham-se as principais variáveis económicas da indústria musical no 

Norte de Portugal para os anos 2006 e 2009. 

 

Tabela 67: Grandes variáveis das empresas da indústria musical do Norte de Portugal. 2006-2009. 

 Faturação Resultado 

Subsetor 2006 2009 % cresc 2006 2009 % cresc 

Total 24.547.262 28.332.948 15,42% 747.899 703.552 -5,93% 

Atividades auxiliares 3.924.377 7.088.189 80,62% 550.967 247.889 -55,01% 

Aluguer e venda de equipamento n.d. 612.694 - n.d. 1.841 - 

Comercialização  12.170.519 7.436.856 -38,89% 85.542 39.690 -53,60% 

Edição discográfica 92.172 83.547 -9,36% 20.888 5.145 -75,37% 

Ensino  40.740 441.180 982,92% -7.370 -56.507 -666,72% 

Estúdios de gravação 1.444.980 1.543.692 6,83% 54.524 70.282 28,90% 

Fabricação de instrumentos 2.217.580 2.588.209 16,71% 43.706 7.776 -82,21% 

Interpretação 230.087 234.264 1,82% 97.035 106.648 9,91% 

Organização de eventos 312.761 278.321 -11,01% 15.186 32.669 115,13% 

Representação de artistas ou Gestão 2.832.412 5.949.480 110,05% -112.579 234.952 - 

Associações e instituições 1.281.634 2.076.516 62,02% n.d. 13.167 - 
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 Empregados N.º de empresas 

Subsetor 2006 2009 % cresc 2006 2009 % cresc 

Total 228 563 146,93% 67 89 32,84% 

Atividades auxiliares 37 68 83,78% 16 27,00 68,75% 

Aluguer e venda de equipamento n.d. 10 - n.d. 1,00 - 

Comercialização  67 64 -4,48% 17 20,00 17,65% 

Edição discográfica 1 1 0,00% 1 1,00 0,00% 

Ensino  2 86 4200,00% 4 6,00 50,00% 

Estúdios de gravação 27 30 11,11% 10 11,00 10,00% 

Fabricação de instrumentos 69 82 18,84% 5 6,00 20,00% 

Interpretação 9 9 0,00% 4 5,00 25,00% 

Organização de eventos 3 7 133,33% 3 4,00 33,33% 

Representação de artistas ou Gestão 13 15 15,38% 6 7,00 16,67% 

Associações e instituições n.d. 191 - 1 1 0,00% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

A data média de constituição para estas empresas é 1999. Em particular, 58,63% das 

empresas da amostra são posteriores ao ano 2000, o que evidencia uma elevada 

juventude no tecido empresarial da indústria da música no Norte luso. Apenas 5,62% é 

anterior a 1980. 

No sentido de calcular a importância económica deste setor, considerou-se, para cada 

uma das empresas das quais havia dados disponíveis para o ano 2008 mas não para 

2009, que tanto o volume de negócios como o emprego, apresentariam um 

crescimento zero, pelo que o dado incorporado será o do ano anterior, como já se 

vem fazendo para outros setores48. 

O volume de negócios da indústria musical no Norte de Portugal 

A indústria musical gerou, no Norte português em 2009, um volume de receitas de 

42,3 milhões de euros, o que representa uma variação de -0,2% sobre o ano anterior, 

e de 72,15% sobre 2006. 

                                                        
 

48 No total são oito as empresas para as quais se estimam os dados de 2009 para faturação e emprego, a partir de 
2008. 
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De acordo com os dados correspondentes a estes anos, fica clara uma tendência 

sensivelmente crescente ou de certa estabilidade, nos últimos três anos disponíveis, 

atendendo a que, entre 2006 e 2009, a taxa de variação foi de apenas 2,4%. Esta 

estagnação parece não responder à tónica geral das ICC no Norte de Portugal, neste 

intervalo de tempo. 

 

Tabela 68: Evolução da faturação das empresas da indústria musical do Norte. 2006-2009 

 2006 2007 2008 2009 

Faturação total 24.547.262 41.266.038 42.341.646 42.257.602 

Faturação por empresa 423.229 417.802 360.237 345.524 

Faturação por empregado 107.663 129.361 80.193 75.058 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

Se esta análise se faz em torno da atividade principal de cada uma das empresas da 

amostra, aquela que ostenta um maior peso relativo na faturação total é a de 

comercialização de suportes gravados e instrumentos, com 26% do total, seguida de 

perto pelas atividades auxiliares e de apoio, com 25%, e a representação de artistas 

ou gestão com 21%. As associações e instituições, ainda que se trate de uma 

categoria que faz referência mais ao tipo de agente do que à atividade que 

desenvolve, responde por 7%, e corresponde às receitas da Fundação Casa da 

Música. 

Todavia, estes pesos mudaram nestes quatro anos, objeto de análise, de modo que, 

em 2006 a comercialização de suportes gravados e instrumentos representava 50% 

das receitas, enquanto que as atividades auxiliares e de apoio significavam apenas 

16% e a representação de artistas ou gestão, 12%. Como explicação para estas 

mudanças importa assinalar a queda das vendas de suportes gravados, pelo efeito 

negativo da pirataria e pela atual conjuntura económica, que contrai a despesa das 

famílias em lazer. Por outro lado, a maior importância relativa atual das atividades de 

apoio, indica uma maior maturidade do setor, que tende a externalizar algumas das 

suas funções, como podem ser a parte de logística, montagem, gestão dos 

equipamentos, infraestruturas, etc. 
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Gráfico 93: Evolução da faturação das empresas da 
indústria musical no Norte de Portugal. 2006-2009. 

Gráfico 94: Distribuição por atividade da faturação da 
indústria musical no Norte de Portugal. 2009. 

 

 

A faturação por empresa na indústria musical no Norte de Portugal diminuiu nestes 

quatro últimos anos. Com efeito, passou de 0,423 milhões de euros em 2006, para 

0,345 milhões de euros em 2009, exibindo uma queda de -30,28% no intervalo em 

análise. Esta constatação deriva, fundamentalmente, do facto do ritmo de criação de 

empresas na indústria musical portuguesa ser superior à taxa de crescimento do 

volume de receitas, pela contração quer no consumo das famílias quer nos 

orçamentos das administrações. A maior faturação média, colocando de parte a 

Fundação Casa da Música pela sua maior dimensão, corresponde à representação de 

artistas ou gestão, com 991.580 euros. Acima da média, estariam também o aluguer e 

venda de equipamentos (612.694 euros), fabricação de instrumentos (431.368 euros) 

e comercialização de suportes gravados e instrumentos (413.158 euros). 

A faturação por empregado, que cresceu entre 2006 e 2007, tem vindo a diminuir 

desde então, tendo atingido, em 2009, o valor de 75.058 euros, sendo que o máximo 

do intervalo corresponde ao ano de 2007, com 129.361 euros. 

 

O resultado de exploração da indústria da música no Norte português 

O resultado global antes de impostos da indústria musical na região Norte de Portugal 

ascende, em 2009, a 0,7 milhões de euros, o que representa um aumento de 81,71% 

em relação ao ano anterior, quase significando voltar aos números de 2006. Com 

efeito, nestes quatro anos, a queda das receitas globais ascende a 5,93% e o máximo 

alcança-se em 2008, com 0,85 milhões de euros de resultado. 
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Tabela 69: Evolução do resultado antes de impostos das empresas da indústria musical do Norte de Portugal. 2006-
2009 

 2006 2007 2008 2009 

Resultado antes de impostos 747.899,00 849.971,00 387.186,00 703.552,00 

Resultado por empresa 12.260,64 13.076,48 4.780,07 9.257,26 

Resultado por empregado 3.280,26 2.664,49 733,31 1.249,65 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

Deste número agregado, apenas as empresas dedicadas ao ensino relacionado com 

a música obtêm perdas antes de impostos em 2009, com -56.500 euros. As empresas 

dedicadas às atividades auxiliares e de apoio são as que geram um maior volume de 

resultados antes de impostos, com 0,248 milhões de euros. Os grupos de empresas 

que sucedem são os que prestam serviços de representação de artistas ou gestão e 

que alcançaram um resultado, antes de impostos, de 0,234 milhões de euros, assim 

como as de interpretação musical, com um resultado antes de impostos de 0,107 

milhões. 

Na comparação dos valores e distribuição do resultado contabilístico, entre as 

diferentes atividades no período de 2006 a 2009, resulta que, nestes quatro anos, 

foram ganhando peso nas receitas globais, as atividades relacionadas com a gestão e 

a organização de eventos musicais, ou os estúdios de gravação, enquanto que as de 

apoio, de comercialização e de fabricação de instrumentos musicais decrescem em 

termos de valores absolutos e relativos. 

No que se refere aos resultados médios por empresa, em 2009 ascendem a 9.257,26 

euros. A trajetória desta variável começa a ser crescente, para diminuir de forma 

significativa em 2008 ao alcançar um mínimo de 4.780 euros, voltando a recuperar em 

2009. O valor médio mais elevado corresponde à representação de artistas, com 

39.160 euros, seguido pela interpretação musical, com 26.660 euros. Importa também 

notar que em 2006 o resultado por empresa de maior valor correspondia às atividades 

auxiliares e de apoio. 

O resultado por empregado para estes quatro anos diminui significativamente entre 

2006 e 2008, embora já em 2009 evidencie sinais de recuperação ao atingir 1.250 

euros por trabalhador, metade do alcançado em 2007 e 2,6 vezes menos do que em 

2006. 
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Gráfico 95: Evolução do resultado antes de impostos das 
empresas da indústria musical no Norte. 2006-2009. 

Gráfico 96: Evolução do resultado por empresa e por 
empregado das empresas da indústria musical no Norte. 
2006-2009. 

 
 

De qualquer forma, importa assinalar que a conjuntura económica geral, a queda das 

vendas de música em suporte físico e a menor despesa das administrações na 

organização de eventos culturais (entre os quais se encontra a música) e, portanto, a 

menor procura tanto destes serviços como os de apoio, estariam na base desta 

evolução adversa dos valores relacionados com o resultado das empresas. 

No que respeita às principais variáveis financeiras das empresas deste setor, e 

colocando de parte os valores de 2006, aos quais faltam alguns dados dos principais 

agentes, o que desvirtua os valores, verifica-se uma queda em 2008 e uma posterior 

recuperação em 2009, no qual os fundos próprios e o ativo total alcançam um valor 

médio de 1,6 milhões de euros e 1,9 milhões de euros, respetivamente. 

Tabela 70: Evolução das principais variáveis financeiras das empresas da indústria musical no Norte de Portugal. 2006-
2009 

  2006 2007 2008 2009 

Fundos Próprios médios 93.155,13 1.904.331,77 1.519.061,85 1.618.950,99 

Ativo Total médio 305.600,11 2.209.737,09 1.749.542,78 1.899.829,96 

Resultado médio 12.260,64 13.076,48 4.780,07 12.260,64 

Rentabilidade Económica -2,99% -13,39% -7,16% -3,98% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

A rentabilidade económica média é crescente, embora de sinal negativo, nos três 

últimos anos, e adota o valor de -3,98% em 2009, melhorando significativamente a 

rentabilidade económica média de 2007, que foi de -13,39% e marcou o mínimo do 

período. 

Finalmente, o capital médio atual das empresas da amostra, que adotam a forma 

comercial, atinge 98.460 euros. 
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O emprego da indústria musical no Norte de Portugal 

A indústria musical na região Norte de Portugal foi capaz de gerar em 2009 um 

volume, equivalente a tempo integral, de 563 postos de trabalho, o que representa 

uma variação sobre o ano anterior de 6,63% e confirma a importância deste setor 

enquanto gerador de emprego em Portugal, considerando o aumento de 65,5% no 

número de trabalhadores em 2007-08. 

Assim, e a julgar pelos dados recolhidos na tabela que se aproxima, a tendência do 

emprego na indústria musical da região Norte portuguesa é claramente crescente 

desde 2006, e passa de 228 trabalhadores em 2006 para 563 trabalhadores em 2009. 

 

Tabela 71: Evolução do emprego das empresas da indústria musical no Norte de Portugal. 2006-2009 

 2006 2007 2008 2009 

Emprego 228 319 528 563 

Quadro médio 4,15 5,41 7,23 7,22 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

 

A indústria musical é um setor com um elevado índice de temporalidade no emprego, 

por estar muito ligado às produções ou à realização de atos concretos (mais 

frequentes nos meses de Verão com um prazo muito determinado). Porém, importa 

sublinhar o alto movimento de contratações de trabalho deste setor, principalmente no 

que se refere à realização de macro concertos e festivais e à organização de festas 

populares e romarias. 

 

Gráfico 97: Evolução do emprego na indústria musical do 
Norte de Portugal. 2006-2009. 

Gráfico 98: Distribuição do emprego por atividade na 
indústria musical do Norte de Portugal. 2009. 
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Em 2009, é a categoria de associações e instituições a que apresenta um maior peso 

relativo no volume total de emprego, com 34% dos trabalhadores, ainda que esta 

importância seja consequência do número de funcionários da Fundação Casa da 

Música. Seguem, por ordem decrescente, a fabricação de instrumentos musicais e 

ensino relacionado com a música (com 15% cada), as atividades auxiliares 

(iluminação, som, aluguer de equipamentos, etc.) com 12% e a comercialização de 

suportes gravados e de instrumentos, com 11%. Mas, em 2006, esses pesos relativos 

eram um pouco diferentes, e a categoria com maior presença no emprego total era a 

de fabricação de instrumentos, com 30%, e a comercialização, tanto de suportes 

gravados, como de instrumentos musicais, com 29%. Estas duas atividades 

representavam 60% do volume de trabalhadores nesta indústria no Norte luso, 

concentração que foi diminuindo ao longo dos últimos quatro anos. Igualmente em 

queda assinalam-se as taxas de participação no total dos estúdios de gravação (que 

em 2006 representavam 12%), e atividades auxiliares (16%). 

Quanto ao quadro de pessoal destas empresas, nestes quatro anos passa de 4 a 7 

funcionários por empresa, como média. Colocando de parte, novamente, o caso da 

Fundação Casa da Música, classificada na categoria de associações e instituições, e 

que adota uma dimensão muito superior à do resto do setor, o maior quadro médio 

das empresas do setor, em 2009, corresponde ao ensino relacionado com a música, 

com 14,33 trabalhadores. Em seguida, surge a fabricação de instrumentos com 13,67 

funcionários, e o aluguer e venda de equipamentos, com 10 funcionários. Noutra 

linha, as discográficas (1 trabalhador), as de organização de eventos musicais (2,33 

trabalhadores), as de serviços de gestão (2,50 trabalhadores), atividades auxiliares 

(2,96 trabalhadores) e estúdios de gravação (3 trabalhadores) são as de menor 

dimensão média, em termos de emprego. 

Gráfico 99: Comparação dos quadros médios na indústria musical no Norte de Portugal. 2009. 
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Seguidamente, apresentam-se as tabelas com o resumo das principais variáveis das 

indústrias musicais na região Norte de Portugal. Na primeira apresenta-se uma visão 

estática para o ano de 2009, com o valor das principais variáveis económicas, de 

acordo com a atividade principal desenvolvida e, em seguida, a evolução no intervalo 

2006-09, que inclui algumas das principais variáveis económico-financeiras destes 

agentes. 
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Tabela 72: Grandes variáveis da indústria musical na região Norte. 2009. 

 
Faturação 

2009 

Resultado 

2009 

Emprego 

2009 

N.º 

empresas 

2009 

Faturação por 

empresa 2009 

Faturação por 

empregado 

2009 

Resultado por 

empresa 2009 

Resultado por 

empregado 

2009 

Quadro 

médio 

2009 

Total 28.332.948 703.552 563 89 345.523,76 50.324,95 9.257,26 1.249,65 7,22 

Atividades auxiliares 7.088.189 247.889 68 27 272.622,65 104.238,07 10.328,71 3.645,43 2,96 

Aluguer e venda de equipamento 612.694 1.841 10 1 612.694,00 61.269,40 1.841,00 184,10 10,00 

Comercialização  7.436.856 39.690 64 20 413.158,67 116.200,88 2.334,71 620,16 3,56 

Edição Discográfica 83.547 5.145 1 1 83.547,00 83.547,00 5.145,00 5.145,00 1,00 

Ensino  441.180 -56.507 86 6 73.530,00 5.130,00 -11.301,40 -657,06 14,33 

Estúdios de gravação 1.543.692 70.282 30 11 154.369,20 51.456,40 8.785,25 2.342,73 3,00 

Fabricação de instrumentos 2.588.209 7.776 82 6 431.368,17 31.563,52 1.296,00 94,83 13,67 

Interpretação 234.264 106.648 9 5 58.566,00 26.029,33 26.662,00 11.849,78 3,00 

Organização de eventos 278.321 32.669 7 4 92.773,67 39.760,14 10.889,67 4.667,00 2,33 

Representação de artistas ou Gestão 5.949.480 234.952 15 7,00 991.580,00 396.632,00 39.158,67 15.663,47 2,50 

Associações e instituições 2.076.516 13.167 191 1 2.076.516,00 10.871,81 13.167,00 68,94 191,00 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 
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Tabela 73: Grandes variáveis da indústria musical na região Norte. 2006-2009. 

  2006 2007 2008 2009 

Faturação total 24.547.262,00 26.321.532,00 28.098.496,00 28.332.948,00 

Resultado total 747.899,00 849.971,00 387.186,00 703.552,00 

Emprego total 228,00 319,00 528,00 563,00 

Fundos Próprios médios 93.155,13 1.904.331,77 1.519.061,85 1.618.950,99 

Ativo Total médio 305.600,11 2.209.737,09 1.749.542,78 1.899.829,96 

Rentabilidade Económica -2,99% -13,39% -7,16% -3,98% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 
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4.2.7.9 Produto Gráfico 

A análise desenvolvida para a extração das conclusões referidas neste item faz 

referência às empresas que operam sob os códigos de atividades do grupo 181 

(Impressão de jornais, Outras atividades de impressão e artes gráficas, Atividade de 

pré-impressão e preparação de suportes e Encadernação e serviços relacionados com 

as mesmas) ou 581 (Edição de livros, Edição de jornais, Edição de revistas e Outras 

atividades editoriais), além da parte da comercialização referida no código 47610 

(Comércio a retalho de livros) e a criativa do 90030 (Criação artística e literária). Estas 

empresas enquadram-se no círculo de atividades culturais, e correspondem às fases 

de produção e distribuição, juntamente com a parte de comercialização. 

No total, operam no setor gráfico e editorial do Norte de Portugal 1.338 empresas, que 

prestam serviços de impressão, rotulagem, serigrafia, acabamentos, edição e 

impressão de jornais, revistas e livros e comercialização de livros, jornais e revistas. 

Na tabela que se encontra no final desta secção está recolhida a classificação das 

empresas registadas na base de dados preparada para este estudo, de acordo com a 

sua atividade principal. 

Como se pode verificar no gráfico que se aproxima, no conjunto das empresas que 

fazem parte da base de dados elaborada para a extração destes dados, 41% dedica-

se à prestação de serviços de comercialização de livros, jornais e revistas, o que 

demonstra que uma boa parte das empresas deste setor no Norte de Portugal não 

criam conteúdo, mas participam nas etapas de divulgação dos mesmos. Os grupos 

mais numerosos correspondem à pré-impressão (12%) e à impressão e artes gráficas 

(10%), além dos serviços auxiliares que constituem o segundo grupo mais numeroso 

(21%). 

Gráfico 100: Distribuição das empresas do produto 
gráfico no Norte de Portugal segundo a atividade que 
desenvolvem. 2009. 

Gráfico 101: Distribuição por NUTS III das empresas 
do produto gráfico no Norte de Portugal. 2009.  
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Em relação à distribuição destas empresas de acordo com a sua localização, a NUT III 

do Grande Porto reúne mais de metade dos agentes incluídos na amostra. Com pesos 

relativos muito mais baixos estariam Ave e Cávado (10%), Entre Douro e Vouga (8%) 

e Tâmega (7%). No que se refere às localidades com maior presença de empresas 

deste setor, Porto é a que acolhe o maior número de empresas no município, com 

20,18%, seguida de Vila Nova de Gaia com 8,07%. Sendo verdade que todas as 

entidades municipais contam, pelo menos, com um quiosque ou uma livraria onde se 

vendem jornais, o que facilita a dispersão geográfica da amostra, também é verdade 

que os polos industriais atraem outras empresas dedicadas às atividades de 

embalagem, à impressão de jornais ou revistas, à distribuição ou aos acabamentos. 

A seguir detalham-se as principais variáveis económicas da indústria gráfica da região 

Norte de Portugal. 

Tabela 74: Grandes variáveis das empresas da indústria do produto gráfico do Norte luso. 2006-2009. 

Subsetor Faturação Resultado 

  2006 2009 % cresc 2006 2009 % cresc 

Total 705.246.891 729.691.332 3,47% 15.814.755 30.912.600 95,47% 

Acabamentos 503.946 430.967 -14,48% -80.609 -20.575 74,48% 

Comercialização 94.677.835 96.633.579 2,07% 693.024 -203.396 - 

Edição de livros 104.277.298 127.238.250 22,02% 14.483.331 24.230.300 67,30% 

Edição e impr. de revistas 8.519.258 9.127.847 7,14% -164.114 182.374 - 

Edição e impr. de jornais 180.724.523 150.520.848 -16,71% -12.215.169 -7.021.474 42,52% 

Ensino  324.146 223.103 -31,17% 16.292 4.988 -69,38% 

Impr. e artes gráficas 116.236.190 111.982.345 -3,66% 10.018.059 10.293.082 2,75% 

Outros serviços auxil. 165.274.152 192.324.602 16,37% 2.687.140 2.954.489 9,95% 

Atividades de embalagem 1.773.038 1.416.585 -20,10% 54.978 21.393 -61,09% 

Pré-Impressão  24.774.258 31.187.073 25,88% 406.323 238.741 -41,24% 

Rotulagem 7.192.269 7.858.726 9,27% -47.683 130.883 - 

Serigrafia 969.978 747.407 -22,95% -36.817 101.795 - 

Subsetor Empregados Nº agentes 

  2006 2009 % cresc. 2006 2009 % cresc. 

Total 8.609 8.806 2,29% 1.183 1.338 13,10% 
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Acabamentos 23 24 4,35% 2 3 50,00% 

Comercialização  1.092 1.125 3,02% 482 531 10,17% 

Edição de livros 487 550 12,94% 50 62 24,00% 

Edição e impr. de revistas 172 202 17,44% 48 60 25,00% 

Edição e impr. de jornais 1.622 1.533 -5,49% 76 85 11,84% 

Ensino  5 5 0,00% 1 1 0,00% 

Impr. e artes gráficas 2.019 1.911 -5,35% 128 134 4,69% 

Outros serviços auxil. 2.362 2.589 9,61% 231 280 21,21% 

Atividades de embalagem 49 42 -14,29% 3 3 0,00% 

Pré-Impressão  642 684 6,54% 144 161 11,81% 

Rotulagem 136 119 -12,50% 13 13 0,00% 

Serigrafia 31 22 -29,03% 5 5 0,00% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

O ano de constituição destas empresas é, em termos médios, 1994, o que denota a 

maturidade deste setor, nomeadamente nas atividades de embalagem (com uma 

média na data de criação que remonta a 1983) e impressão e artes gráficas (1984). 

13,60% do total do tecido empresarial deste setor foi criado antes de 1980, 

percentagem elevada em relação a outras atividades. Por outro lado, os 44,39%, entre 

2001 e 2010, evidenciam que o setor continua a manter atratividade, pois ainda se 

constituem empresas. Finalmente, a taxa de crescimento no número de empresas 

para o período 2006-2009 foi de 15,54%. 

Gráfico 102: Distribuição das empresas de produto gráfico no Norte de Portugal segundo a data de constituição. 
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Em termos de cálculos da importância económica destas empresas de artes gráficas e 

edição, na região Norte, importa referir que se considerou que para cada uma das 

empresas das quais havia dados disponíveis para o ano 2008, mas não para 2009, 

tanto o volume de negócios como o emprego apresentariam um crescimento zero, 

sendo, por isso, o dado incorporado o do ano anterior49. 

O volume de negócios das empresas do produto gráfico do Norte de 

Portugal 

A indústria gráfica do Norte de Portugal gerou, em 2009, um volume total de negócios 

de 729,7 milhões de euros, o que representa uma variação negativa de -4,16% sobre 

o ano de 2008, e um aumento de 3,47% em 2006. O máximo do intervalo 2006-09 

ocorre em 2008, com 761,4 milhões de euros faturados. 

 

Tabela 75: Evolução da faturação das empresas do produto gráfico no Norte de Portugal. 2006-2009. 

 2006 2007 2008 2009 

Faturação 705.246.891 737.839.712 761.350.733 729.691.332 

Faturação por empresa 662.826 662.334 658.039 610.620 

Faturação por empregado 81.626 83.362 86.341 82.863 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

Atendendo a que, em diversos casos, os clientes das empresas do setor gráfico são, 

normalmente, outras empresas do tecido produtivo (para encomendas de cartazes 

empresariais, caixas e embalagens, identidade corporativa, rotulagem, serigrafia ou 

cartonagem, etc.) ou, em menor medida, a Administração Pública (cartazes, 

publicações oficiais, etc.), a diminuição no rendimento das famílias e a redução dos 

orçamentos das administrações estão na origem da queda do volume de negócios 

deste setor, no último ano disponível. Acresce, também, que está a presenciar-se uma 

queda no número de leitores de jornais e revistas em formato tradicional (papel) em 

favor do eletrónico, aparecendo, timidamente, o livro eletrónico, como ameaça a este 

poderoso mercado das editoras. 

São os serviços auxiliares e de apoio aqueles que têm um peso relativo maior nos 

rendimentos deste setor, com 26%. Em seguida, surgem a impressão e edição de 

                                                        
 

49 Ao todo, são 89 as empresas para as quais se estimam os dados de 2009 para faturação e emprego, a partir de 
2008. 
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jornais, com 21%, a edição de livros, com 18% e a impressão e artes gráficas em 

geral, com 15%. Na verdade, a impressão e as artes gráficas e os serviços de apoio 

geram quase a metade das receitas deste setor. 

 

Gráfico 103: Evolução da faturação das empresas do 
produto gráfico no Norte de Portugal. 2006-2009. 

Gráfico 104: Distribuição do peso das distintas 
atividades na faturação do produto gráfico no Norte. 
2009. 

 

 

Importa referir como esta distribuição dos pesos de cada atividade na faturação total 

pouco variaram, nestes quatro anos, destacando-se, principalmente, a perda de peso 

relativo de tudo o que se relaciona com os jornais (que passam de 26% a 21%), e o 

movimento inverso na edição de livros (vai de 15% a 18%) e nos serviços de apoio 

(de 23% a 26%). Estas mudanças nos pesos relativos das diferentes atividades são 

fundamentadas pela queda na venda de jornais (e aumento de leitores destes em 

formato eletrónico), e a melhoria nos índices de hábitos de leitura da população,50 o 

aparecimento do livro eletrónico, a crescente presença da impressão digital (inclusive 

no tecido produtivo alheio a este setor), a preocupação crescente das empresas pela 

sua identidade corporativa, etc. 

Por outro lado, da comparação das faturações médias por empresa para cada uma 

das atividades, resulta como primeira conclusão a elevada heterogeneidade, quanto 

ao tamanho e tipo de empresas que se enquadram neste setor, em que convivem 

empresas de edição e impressão de jornais de grande dimensão com empresários 

individuais e pequenas empresas dedicadas à impressão, ou as artes gráficas ou 

pequenas editoras altamente especializadas. 

                                                        
 

50 O Plano Nacional de Leitura apresentado recentemente, expôs dados de um estudo, realizado pelo Instituto Superior 
de Ciências do Trabalho e da Empresa, que revela que nos últimos cinco anos (entre 2006 e 2011) a perceção da 
importância da leitura aumentou 20% nos jovens entre os 15 e os 24 anos. 
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Gráfico 105: Comparação das faturações médias por empresa na indústria do produto gráfico no Norte de Portugal. 
2009. 

 

Foi já analisada a dimensão dos agentes cujas atividades giram em torno da edição 

de livros e de jornais, como evidenciam os 2,4 milhões de euros e 2,2 milhões de 

euros faturados de média, respetivamente. Acima da média (0,61 milhões de euros) 

estão também os agentes de impressão e artes gráficas (0,9 milhões de euros), 

outros serviços auxiliares (0,8 milhões de euros) e rotulagem (0,7 milhões de euros). 

Quanto à faturação por empregado, o valor desta variável segue uma trajetória 

crescente, nos três primeiros anos, com um máximo de 86.341 euros em 2008, 

variando entre os 81.626 euros de 2006, para os 82.863 de 2009. A média mais alta 

de faturação por empregado corresponde ao ramo de edição de livros, com 231.342 

euros. 

O resultado de exploração da indústria do produto gráfico no Norte de 

Portugal 

 

O resultado global, antes de impostos, das empresas que operam no setor do produto 

gráfico ascendeu a 30,9 milhões de euros, no exercício de 2009, o que representa um 

aumento de 61,87% sobre o ano anterior e de 95,47% desde 2006, revelando uma 

importante melhoria nesta variável. 

  



 

170 

 

Tabela 76: Evolução do resultado antes de impostos das empresas do produto gráfico no Norte de Portugal. 2006-2009 

 2006 2007 2008 2009 

Resultado antes de impostos 15.814.755,00 29.743.294,00 19.096.741,00 30.912.600,00 

Resultado por empresa 14.616,22 26.044,92 16.156,30 27.356,28 

Resultado por empregado 1.830,41 3.360,44 2.165,65 3.510,40 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

Contrariamente ao que vinha ocorrendo com a faturação deste setor na região Norte, 

que evidenciava uma certa queda, os resultados incrementaram-se de forma 

significativa, o que poderá ter como causa um aumento da produtividade dos 

trabalhadores, a redução dos custos, o aumento das margens ou a introdução de 

inovações e melhorias tecnológicas que podem significar outras tantas melhorias no 

desenvolvimento da atividade da empresa. 

Nesta tendência geral de crescimento dos resultados, em 2008, ocorre um retrocesso 

no valor desta variável, por um forte crescimento das perdas antes de impostos das 

empresas dedicadas à impressão e edição de jornais, e uma mudança de sinal dos 

resultados da impressão e edição de revistas e na rotulagem. Os dados de 2009 

representam, também, uma recuperação no sentido de crescimento, voltando, no 

entanto, praticamente aos números de 2007. 

Nestes números globais positivos, a edição e impressão de jornais, a comercialização 

de livros jornais e revistas e as atividades de acabamento não são capazes de extrair 

resultados positivos do desenvolvimento da sua atividade, o que de qualquer forma 

não encobre os números favoráveis do setor do produto gráfico, na região norte 

portuguesa. Novamente, a edição de livros e a impressão e as artes gráficas, em 

geral, têm o maior peso relativo nos lucros totais, aos quais se acrescentaria a 

contribuição dos serviços auxiliares e de apoio. Porém, apesar deste aumento dos 

lucros globais das empresas do setor de edição e gráfica, não será de menosprezar, 

por um lado, o aumento de leitores da imprensa digital e o retrocesso nas vendas de 

exemplares de jornais em formato tradicional, ou a queda na atividade económica, 

que traz consigo uma redução na procura de serviços de artes gráficas e impressão. 
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Gráfico 106: Evolução do resultado antes de impostos na indústria do produto gráfico da região Norte. 2006-2009. 

 

Tanto o resultado médio por empresa, como por empregado, seguem uma tendência 

muito semelhante, crescente no primeiro ano, decrescente no segundo e de 

recuperação (ou até mesmo crescimento) em 2009, sobre o ano anterior. Neste caso, 

importa também destacar a heterogeneidade destas empresas do setor do produto 

gráfico, onde grandes jornais e importantes editoras coexistem com pequenas 

empresas de artes gráficas. 

A verdade é que, em 2009, os lucros por empregado para as atividades recolhidas 

sob a categoria do produto gráfico, ascendem a 3.510 euros por trabalhador e a 

27.356 euros por empresa. As perdas por empresa, mais importantes, são as das 

empresas de edição e impressão de jornais (-254.009 euros), e as receitas de maior 

volume correspondem às empresas de edição de livros (393.859 euros). 

Tabela 77: Evolução das principais variáveis financeiras das empresas da indústria do produto gráfico no Norte de 
Portugal. 2006-2009 

  2006 2007 2008 2009 

Fundos Próprios médios 291.631,81 296.865,89 291.857,91 338.210,72 

Ativo Total médio 742.523,16 745.176,58 736.188,88 784.896,75 

Resultado médio 14.616,22 26.044,92 16.156,30 27.356,28 

Rentabilidade Económica -3,52% -6,14% -4,83% -2,66% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

Quanto às principais variáveis financeiras das empresas deste setor, regista-se uma 

queda em 2008 e uma posterior recuperação em 2009, no qual os fundos próprios e o 

ativo total atingem um valor médio 0,338 milhões de euros e 0,785 milhões de euros, 

respetivamente. 
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A rentabilidade económica média é crescente desde 2007, mas de sinal negativo nos 

quatro anos objeto de análise, e regista o valor de -2,66% em 2009, melhorando 

sensivelmente em 2007 e 2008 ou mesmo em 2006. 

Finalmente, o capital médio atual das empresas da amostra, que adotam a forma 

comercial, atinge 62.742 euros. 

O emprego da indústria gráfica no Norte de Portugal 

O setor do produto gráfico na região Norte de Portugal foi capaz de gerar em 2009 um 

volume, equivalente a tempo completo, de 8.806 postos de trabalho, o que significa 

uma queda sobre o ano anterior de apenas -0,14% e um aumento de 1,92% desde 

2006. 

 

Tabela 78: Evolução do emprego das empresas do produto gráfico do Norte de Portugal. 2006-2009. 

 2006 2007 2008 2009 

Emprego total 8.640 8.851 8.818 8.806 

Quadro médio 8,39 8,23 7,87 7,59 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

A julgar pelos dados recolhidos na tabela supra, a tendência do emprego no setor do 

produto gráfico, que vinha sendo crescente nos dois primeiros anos de intervalo, 

parece estabilizar-se em torno dos 8.800 empregados, aproximadamente. O máximo 

corresponde ao ano de 2007 com 8.851 trabalhadores dedicados a esta atividades. 

A atividade com maior peso relativo no total do emprego deste setor é a 

correspondente à categoria de atividades auxiliares e de apoio, com 29% dos 

trabalhadores equivalentes a tempo inteiro. O próximo grupo é o de impressão e artes 

gráficas, com 22% e depois o de edição e impressão de jornais, com 17%. As 

operações de comercialização de livros e jornais ocupam 13% dos empregados do 

setor. Esta distribuição do peso das diferentes categorias utilizadas, de atividades, 

não é muito diferente em 2006, observando-se apenas pequenas mudanças em 

edição e impressão de jornais, que diminui dois pontos percentuais. A impressão e 

artes gráficas perde um ponto em relação a outros serviços auxiliares ou de apoio, 

que ganha dois pontos. 
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Gráfico 107: Evolução do emprego das empresas do 
produto gráfico no Norte de Portugal. 2006-2009. 

Gráfico 108: Distribuição das distintas atividades no 
emprego do produto gráfico no Norte de Portugal. 2009. 

 

 

O quadro médio das empresas que operam em algumas das categorias de atividade 

no produto gráfico, adquire valores elevados para o que vem sendo habitual no resto 

das ICC na região Norte de Portugal, apresentando um valor de 7,6 trabalhadores de 

média por empresa para 2009. Contudo, esta média esconde uma grande 

heterogeneidade em função da categoria de atividade em que opere a empresa, de 

modo que a edição e impressão de jornais apresenta um quadro médio de 23,58 

trabalhadores, a impressão e artes gráficas, em geral, 15,29 trabalhadores, as 

atividades de embalagem 14 trabalhadores, ou a edição de livros 12,5 trabalhadores, 

enquanto que a comercialização de jornais e livros tem, em termos médios, 2,39 

trabalhadores, e a edição de revistas 4,39 trabalhadores. 

 

Gráfico 109: Comparação dos quadros médios na indústria do produto gráfico no Norte de Portugal. 2009. 
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Convém assinalar, também, que este setor é, provavelmente, o que dá mais 

estabilidade de emprego, por ter um caráter mais industrial em algumas das 

categorias de atividade e não depender da temporalidade das produções, como 

acontece em outras indústrias criativas, tais como a música, as artes cénicas e o 

audiovisual. 

De seguida, apresentam-se tabelas com as principais variáveis do setor do produto 

gráfico, no Norte português, que fornecem informação sobre o ano 2009, para as 

principais variáveis do setor e para a sua evolução no intervalo 2006-09. 
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Tabela 79: Grandes variáveis da indústria do produto gráfico no Norte de Portugal. 2009. 

  

Faturação 

2009 

Resultado 

2009 

Emprego 

2009 

Nº de 

empresas 

Faturação por 

empresa 2009 

Faturação por 

empregado 2009 

Resultado por 

empresa 2009 

Resultado por 

empregado 2009 

Quadro médio das 

empresas 2009 

Total 729.691.332 30.912.600 8.806 1.338 610.620,36 82.862,97 27.356,28 3.510,40 7,59 

Acabamentos 430.967 -20.575 24 3 143.655,67 17.956,96 -6.858,33 -857,29 8,00 

Comercialização 96.633.579 -203.396 1.125 531 200.901,41 85.896,51 -449,00 -180,80 2,39 

Distrib. de livros e revistas 127.238.250 24.230.300 550 62 2.356.263,89 231.342,27 448.709,26 44.055,09 12,50 

Edição de livros 9.127.847 182.374 202 60 178.977,39 45.187,36 4.052,76 902,84 4,39 

Edição de revistas 150.520.848 -7.021.474 1.533 85 2.181.461,57 98.187,12 -109.710,53 -4.580,22 23,58 

Edição e impr. de jornais 223.103 4.988 5 1 223.103,00 44.620,60 4.988,00 997,60 5,00 

Ensino relacionado  111.982.345 10.293.082 1.911 134 895.858,76 58.598,82 86.496,49 5.386,23 15,29 

Impressão e artes gráficas 192.324.602 2.954.489 2.589 280 763.192,87 74.285,28 12.310,37 1.141,17 10,27 

Outras ativ. de edição 1.416.585 21.393 42 3 472.195,00 33.728,21 7.131,00 509,36 14,00 

Atividades de embalagem 31.187.073 238.741 684 161 224.367,43 45.595,14 1.822,45 349,04 5,07 

Pré-Impressão 7.858.726 130.883 119 13 654.893,83 66.039,71 10.906,92 1.099,86 9,92 

Rotulagem 747.407 101.795 22 5 149.481,40 33.973,05 20.359,00 4.627,05 5,50 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 
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Tabela 80: Grandes variáveis da indústria do produto gráfico no Norte de Portugal. 2006-2009. 

  2006 2007 2008 2009 

Faturação total 705.246.891,00 737.839.712,00 761.350.733,00 729.691.332,00 

Resultado total 15.814.755,00 29.743.294,00 19.096.741,00 30.912.600,00 

Emprego total 8.640 8.851 8.818 8.806 

Fundos Próprios médios 291.631,81 296.865,89 291.857,91 338.210,72 

Ativo Total médio 742.523,16 745.176,58 736.188,88 784.896,75 

Rentabilidade Económica -3,52% -6,14% -4,83% -2,66% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 
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4.2.7.10 Publicidade 

Esta secção é dedicada à publicidade na região Norte de Portugal, cuja informação foi 

extraída principalmente da análise das contas das empresas registadas na base de 

dados ad hoc criada para este estudo, de acordo com a sua atividade principal e o seu 

endereço fiscal. Este recenseamento de empresas foi desenvolvido a partir de uma 

busca por códigos CAE no Registo Comercial, através da base de dados BvD SABI e 

apenas para as atividades principais assinaladas pelas mesmas. 

Para o desenvolvimento desta análise, as atividades selecionadas correspondem 

fundamentalmente ao código de atividade 73110 de Agências de publicidade, de onde 

foram excluídos os agentes que não desenvolviam atividade criativa (como as de 

aluguer de painéis e espaços publicitários, fabricação de rótulos ou outras de carácter 

predominantemente industrial). Por outro lado, as empresas orientadas para a 

publicidade online, são recolhidas na base de dados de telecomunicações. Com o 

mesmo critério, as de serviços integrais e comunicação com uma forte carga de design, 

estão integradas na base de dados deste setor. E, finalmente, qualquer empresa que 

realiza publicidade em suporte audiovisual consta na base de dados desta atividade. 

Gráfico 110: Distribuição das empresas de publicidade 
no Norte de Portugal segundo a data de constituição. 

Gráfico 111: Distribuição por NUTS III das empresas 
de publicidade no Norte de Portugal. 2009. 

 
 

A partir dos dados extraídos da exploração estatística desta base de dados, na região 

Norte em 2009, listam-se 445 empresas que desenvolvem atividade em torno da 

publicidade. O Grande Porto é a demarcação escolhida por 65% das empresas 

dedicadas aos temas publicitários, Cávado acolhe 11% e Ave 9%. A cidade do Porto é 

o domicílio fiscal de 23,8% das empresas da amostra, a uma distância respeitável da 

segunda localização mais frequente - Vila Nova de Gaia com 10,8%. Seguem-se 

Matosinhos e Maia, com 7,6% e 7% respetivamente, e Braga com 7,5%. 

Relativamente à data média de criação destas empresas, destaca-se o ano 2002. Na 

verdade, 67,19% dos agentes da amostra foram criados depois de 2000 e apenas 

4,45% se constituiu antes da década de noventa. A taxa de variação do número de 

empresas que operam neste ramo, entre 2006 e 2009, foi de 34,85%. 
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Em seguida, apresentam-se as principais grandezas das empresas de publicidade na 

região Norte, para o ano de 2006 e 2009. 

Tabela 81: Principais variáveis das empresas de publicidade no Norte. 2006 e 2009. 

  

Faturação Resultado 

2006 2009 % cresc 2006 2009 % cresc 

Publicidade 94.352.741 105.963.818 12,31% 2.805.572 3.578.025 27,53% 

  

Emprego Nº agentes 

2006 2009 % cresc 2006 2009 % cresc 

Publicidade 1.511 1.635 8,21% 330 445 34,85% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

Tal como se tem vindo a aplicar a outros setores das ICC, para a estimativa do volume 

de negócios e do emprego de publicidade na região Norte, e partindo dos dados do 

Registo Comercial, considerou-se que para cada uma das empresas para as quais 

havia dados disponíveis para o ano 2008, mas não para 2009, tanto o volume de 

negócios como o emprego apresentariam um crescimento nulo. Trata-se de estimar as 

principais variáveis económicas para o exercício 2009 não necessitando excluir os 

agentes para os quais ainda não estão disponíveis os dados de 2009.51 

O volume de negócios da publicidade na região Norte 

O volume total de negócios na região Norte de Portugal foi, em 2009, de 106 milhões de euros, 

o que representa uma queda de -1,01% relativamente ao ano anterior e um 

crescimento de 12,31%, desde 2006. 

Tabela 82: Evolução da faturação das empresas portuguesas do Norte dedicadas á Publicidade. 2006-2009. 

 2006 2007 2008 2009 

Faturação total 94.352.741 109.947.055 107.043.044 105.963.818 

Faturação por empregado 62.444 71.302 56.697 64.810 

Faturação por empresa 313.464 341.450 287.750 278.120 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

Conforme indicado na tabela acima, o volume de receitas de publicidade no Norte de 

Portugal cresceu até atingir um máximo de 110 milhões de euros em 2007, para cair 

posteriormente em 2008 e 2009. 

                                                        
 

51Para levar a cabo a análise económica e financeira das empresas de publicidade no Norte de Portugal, foram 
estimados os dados de faturação e emprego de 50 empresas, para 2009. 
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A faturação média por empresa aumenta no período analisado, até ao ano de 2007, 

em que atinge um valor de 341 mil euros, para descer no ano seguinte até 288 mil 

euros e continuar a trajetória decrescente no ano seguinte (ao atingir uma faturação 

média de 278 mil euros), atendendo a que a taxa de criação de empresas (34,8%) é 

superior ao crescimento das receitas (12,31%). 

Gráfico 112: Evolução da faturação das empresas de 
publicidade no Norte. 2006-2009. 

Gráfico 113: Evolução da faturação por empresa e por 
empregado para as empresas de publicidade no Norte. 
2006-09. 

 

 

A faturação por empregado segue uma linha errática nos últimos anos, ao passar de 

cerca de 62,4 mil euros em 2006, para 71,3 mil euros em 2007, descer até 56,7 mil 

euros em 2008 e registar 64,8 mil euros em 2009. 

O resultado de exploração da publicidade no Norte português 

O resultado global antes de impostos das empresas de publicidade do Norte 

português foi, no exercício de 2009, de 3,5 milhões de euros, significando uma queda 

de -12,5% em relação ao ano anterior e confirmando a mudança de tendência, no que 

diz respeito aos resultados contabilísticos para estas atividades, que se iniciou em 

2008, após o máximo do ano anterior, de 5 milhões de euros. Assim, a taxa de 

variação das receitas globais deste setor na região Norte, entre 2007 e 2009, foi de -

29%. 

Tabela 83: Evolução do resultado antes de impostos das empresas de publicidade no Norte de Portugal. 2006-2009. 

 2006 2007 2008 2009 

Resultado antes de impostos 2.805.572 5.024.118 4.089.374 3.578.025 

Resultado por empregado 1.857 3.258 2.166 2.188 

Resultado por empresa 9.021 14.777 10.733 10.432 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

Este resultado agregado ascende a uma média de receitas de 10.400 euros por 

empresa, em 2009, que neste caso é inferior ao correspondente aos dois anos 

anteriores, tal como se observa na tabela, estando relacionado com a atual conjuntura 

económica que retrai, em certa medida, as empresas em termos da sua política de 
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publicidade e comunicação. O máximo para esta variável, no intervalo 2006-09, ocorre 

em 2007, com quase 15.000 euros. 

O resultado por empregado nos serviços publicitários mantém, nestes quatro últimos 

anos, uma tendência um tanto descontínua, ao passar de cerca de 1.900 euros por 

trabalhador, em 2006, a pouco menos de 3.300 euros em 2007, voltando a cair em 

2008 para 2.200 euros para se manter em 2009. 

 

 

Gráfico 114: Evolução do resultado das empresas de 
publicidade no Norte de Portugal. 2006-2009. 

Gráfico 115: Evolução da resultado por empresa e 
por empregado para a publicidade no Norte de 
Portugal. 2006-09. 

  

Importa mencionar a difícil situação económica atual que afeta todas as empresas, o 

que significa uma contenção das despesas gerais das mesmas e a contração do 

investimento em comunicação. Por outro lado, a redução dos orçamentos das 

Administrações públicas traz consigo uma diminuição na procura de serviços de 

algumas destas empresas, as quais, por vezes, se convertem nos seus principais 

clientes. 

Tabela 84: Evolução das variáveis financeiras do setor da publicidade no Norte de Portugal. 2006-2009. 

  2006 2007 2008 2009 

Ativo Total médio 272.292 278.762 251.974 293.470 

Fundos próprios médios 52.122 61.849 62.430 70.335 

Resultado por empresa 9.021 14.777 10.733 10.432 

Rentabilidade média -7,94% -12,07% -10,65% -5,63% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

No que se refere às principais variáveis financeiras das empresas deste setor na 

região Norte, parece evidenciar-se, por um lado, um aumento do ativo total destas 

empresas, no intervalo 2006-09 (com uma certa queda em 2008, claramente 

superada em 2009), ao passar de 272.300 euros em 2006 para 293.500 euros em 
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2009. Por outro lado, os fundos próprios seguem uma linha regular de crescimento e 

alcançam o máximo do período em 2009, com 70.340 euros. 
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Gráfico 116: Evolução do resultado por empregado e por empresa e do resultado médio das empresas de publicidade 
no Norte de Portugal. 2006-09. 

 

Porém, apesar da tendência crescente do ativo total médio destas empresas no 

intervalo 2006-2009, e dada a manutenção dos resultados antes de impostos destas 

empresas, a rentabilidade económica vem marcada por uma trajetória decrescente. 

De facto, embora negativa, vai diminuindo o seu valor absoluto nos últimos três anos. 

Assim, em 2009, a rentabilidade das empresas de publicidade da região Norte situa-

se em -5,63%. 

O capital social das empresas da amostra, em 2009, ascende a 21.148 euros, quase 

o triplo do que tinham no momento da sua constituição. 

O emprego relacionado com a publicidade no Norte de Portugal 

As atividades publicitárias geraram, em 2009 na região Norte portuguesa, cerca de 

1.630 postos de trabalho no equivalente a tempo integral, o que representa uma 

queda de -13,4% sobre o ano anterior. 

Como se constata na tabela anterior, a tendência do emprego na atividade de 

publicidade foi crescente de 2006 a 2008, passando de 1.511 trabalhadores, no início 

do período, para 1.888 trabalhadores em 2008, significando uma taxa de crescimento 

de 25%. Estes dados revelam uma maior capacidade na criação de emprego para 

estas atividades, do que para as receitas. No ano seguinte, porém, o número de 

funcionários desce, ao passar para 1.635, com uma variação de -13,4%. 

Tabela 85: Evolução do emprego das empresas de publicidade no Norte luso. 2006-2009. 

 2006 2007 2008 2009 

Emprego total 1.511 1.542 1.888 1.635 

Quadro médio 5,40 4,88 5,38 4,48 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 
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Em sentido oposto, o quadro médio das empresas deste setor marca uma trajetória de 

caráter decrescente, ainda que em 2008 se observe um certo incremento face ao ano 

anterior. Para o intervalo em estudo, os valores oscilam entre 5,4 trabalhadores por 

empresa em 2006, e 4,48 trabalhadores em 2009. 

Gráfico 117: Evolução do emprego das empresas de 
publicidade no Norte português. 2006-2009. 

Gráfico 118: Evolução do quadro médio das empresas 
de publicidade no Norte português. 2006-2009. 

 

 
 

A tabela abaixo apresenta as principais variáveis dos serviços publicitários da região 

Norte de Portugal, no intervalo 2006 e 2009. De seguida, apresentam-se as principais 

variáveis da publicidade neste território, para o ano 2009. Neste caso, verifica-se uma 

visão estática destes serviços para o último ano disponível. 

1
.5

1
1 1
.5

4
2

1
.8

8
8

1
.6

3
5

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2006 2007 2008 2009

5
,4

0

4
,8

8

5
,3

8

4
,4

8

0

1

2

3

4

5

6

2006 2007 2008 2009



 

 184 

Tabela 86: Principais variáveis das empresas de publicidade no Norte de Portugal. 2009. 

 

Faturação 

2009 

Resultado 

2009 

Emprego 

2009 

Nº de 

empresas 

Faturação por 

empresa 2009 

Faturação por 

empregado 

2009 

Resultado por 

empresa 

2009 

Resultado por 

empregado 

2009 

Quadro médio 

das empresas 

2009 

Publicidade 105.963.818 3.578.025 1.635 445 278.120 64.810 10.432 2.188 4,48 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

Tabela 87: Principais variáveis das empresas de publicidade no Norte de Portugal. 2006-2009. 

 

2006 2007 2008 2009 

Faturação total 
94.352.741,00 109.947.055,00 107.043.044,00 105.963.818,00 

Resultado total 
2.805.572,00 5.024.118,00 4.089.374,00 3.578.025,00 

Emprego total 
1.511,00 1.542,00 1.888,00 1.635,00 

Fundos Próprios médios 
52.122,42 61.849,15 62.430,33 70.334,80 

Ativo Total médio 
272.291,86 278.761,80 251.974,45 293.470,31 

Rentabilidade Económica média 
-3,99% -2,66% -2,13% 5,39% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 
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4.2.7.11 Rádio 

Nos pontos seguintes, dedicados à rádio como parte integrante das ICC portuguesas, 

analisam-se os resultados da exploração da base de dados elaborada para este 

estudo, segundo a sua atividade principal e o seu endereço fiscal. Este 

recenseamento de negócios foi desenvolvido a partir de uma busca por códigos CAE 

na base de dados BvD SABI e para as principais atividades. O código escolhido foi o 

60100 correspondente à Atividade de radiodifusão, que pertence ao círculo de 

atividades culturais e à fase de difusão. 

 

Gráfico 119: Distribuição dos agentes de rádio no Norte de 
Portugal segundo a data de constituição. 

Gráfico 120: Distribuição por NUT III dos agentes de 
rádio no Norte. 2009. 

 
 

De acordo com a tabela que se aproxima no final desta secção, a região Norte de 

Portugal conta, em 2009, com 37 agentes dedicados à radiodifusão 52 , o que 

representa 1 a mais do que em 2006. Isto poderia ser interpretado como uma 

importante desaceleração na criação de empresas nesta área. Na verdade, 60% das 

empresas são anteriores a 1990, o que revela a maturidade dessas empresas. 

Quanto à localização das empresas da amostra, a demarcação de Grande Porto é a 

sede social de 41% das empresas, seguida em ordem de importância por Minho-Lima 

(14%), Entre Douro e Vouga (13%) e Alto Trás-os-Montes, Douro e Cávado, com 8% 

cada. Maia, Vila Nova de Gaia e, inevitavelmente, Porto, são as localidades com maior 

número de empresas, embora a amostra pareça bastante dispersa neste especto. 

  

                                                        
 

52 Dados do INE (Estatísticas da Cultura 2009) revelam que na região Norte existem 203 estações de radiodifusão 
sonora licenciadas. Mas isso não significa que as mesmas correspondam a agentes com forma jurídica comercial, que 
são as incluídas como recenseamento do estudo que se expõe, ou registo comercial no território de referência. 
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Tabela 88: Principais variáveis das empresas de rádio no Norte de Portugal. 2006 e 2009. 

 

Faturação Resultado 

2006 2009 % cresc 2006 2009 % cresc 

Rádio 11.472.687 5.370.994 -53,18% 584.014 179.676 -69,23% 

 

Empregados Nº agentes 

2006 2009 % cresc 2006 2009 % cresc 

Rádio 146 150 2,74% 36 37 2,78% 

Fonte: Elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

Como se conclui dos dados que constam na tabela, a rádio move no Norte de 

Portugal 5 milhões de euros em 2009, revelando que a rádio é um meio de 

comunicação economicamente mais débil do que a imprensa ou a televisão, apesar 

de dispor de uma audiência importante. 

Atendendo à metodologia do trabalho, à semelhança do que se tem vindo a fazer para 

outros setores das ICC e com o objetivo de evitar a segregação dos agentes que, 

mesmo tendo dados para 2008, não os tenham disponíveis em 2009, optou-se por 

atribuir o mesmo valor para a faturação e o emprego que no ano anterior53. 

O volume de negócios das empresas de rádio no Norte de Portugal 

As atividades de rádio geraram em 2009 na região Norte de Portugal um volume total 

de negócios de 5,3 milhões de euros, 4,77% a mais que no ano anterior. 

Tabela 89: Evolução da faturação das empresas de rádio no Norte de Portugal. 2006-2009. 

 2006 2007 2008 2009 

Faturação total 
11.472.687 5.358.930 5.126.451 5.370.994 

Faturação por empregado 78.580 39.116 36.358 35.807 

Faturação por empresa 
395.610 184.791 165.369 162.757 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

  

                                                        
 

53 Finalmente foram estimadas as receitas, o resultado, os fundos próprios, o ativo total e o emprego de 7 empresas 
para o exercício de 2009, com base nos dados do ano anterior. 
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Como se verifica na tabela de análise das variáveis relacionadas com a faturação, a 

tendência global da faturação das atividades de rádio, no período 2007-09 é de uma 

certa estabilidade, movendo-se em redor dos 5,3 milhões de euros, ainda que em 

relação aos valores de 2006, evidencie um forte retrocesso (-53,18%). Com efeito, 

entre 2006 e 2007 a queda do volume de negócios das atividades radiofónicas no 

Norte de Portugal é de -53,27%. 

Gráfico 121: Evolução da faturação das empresas de 
rádio no Norte de Portugal. 2006-09. 

Gráfico 122: Evolução da faturação por empregado e por 
empresa das empresas de rádio na região Norte. 2006-09. 

 

 

Como consequência da estabilidade na composição do tecido empresarial deste setor 

e a reduzida variação do emprego, tanto a faturação por empresa como por 

empregado, desenham uma tendência muito similar à da faturação global, como se 

pode verificar nos gráficos. 

O resultado de exploração das empresas de rádio no Norte de Portugal 

O resultado, antes de impostos, das empresas de radiodifusão da região Norte de 

Portugal foi, no exercício de 2009, de 180.000 euros, 64% mais que no ano anterior. 

O que converte este setor num dos poucos que foi capaz de obter resultados antes de 

impostos de sinal positivo, em todos os anos do intervalo 2006-2009. 

Tabela 90: Evolução do resultado antes de impostos da rádio no Norte de Portugal. 2006-2009 

 2006 2007 2008 2009 

Resultado total antes de impostos 584.014 61.637 109.499 179.676 

Resultado por empregado 
4.000 450 777 1.198 

Resultado por empresa 18.839 1.988 3.422 6.911 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

Estes valores de benefício agregado apresentam ganhos por empresa de 7.000 euros 

em 2009, duplicando o valor alcançado no ano anterior, mas inferior à metade do 

obtido em 2006. Idêntica tendência desenha o resultado por empregado, que ascende 

em 2009 a 1.200 euros, bastante inferior ao valor de 2006. 

1
1
.4

7
2
.6

8
7

5
.3

5
8
.9

3
0

5
.1

2
6
.4

5
1

5
.3

7
0
.9

9
4

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

2006 2007 2008 2009



 

188 

 

Gráfico 123: Evolução do resultado antes de impostos para a 
rádio no Norte de Portugal. 2006-09. 

Gráfico 124: Evolução do resultado por empresa e por 
empregado da rádio na região Norte. 2006-2009. 

  

De acordo com as informações recolhidas na tabela seguinte, os fundos próprios das 

empresas de atividade radiofónica do Norte de Portugal diminuem abaixo de metade, 

entre 2006 e 2007, para retomar, no ano seguinte, o caminho crescente, que 

evidencia em 2009 um valor de 352.500 euros. O resultado médio, como já se disse 

anteriormente, evolui de forma paralela. Em vez disso, os ativos totais têm o ponto de 

inflexão em 2008, de modo que descem entre 2006 e 2008 e voltam a subir em 2009. 

Por último, a rentabilidade média, entendida como o resultado entre a margem 

comercial e a rotação do ativo, apresenta valores negativos entre 2006 e 2008, 

oscilando entre -3,99% e 2,13%. Porém, em 2009 retorna a melhores cenários e 

alcança 5,39% de rentabilidade económica. 

Uma última nota face ao capital social atual é que este ascende a pouco mais de 

121.000 euros em 2009, último ano disponível. Esta quantia, um pouco superior à 

média das ICC em Portugal, é determinada pelas necessidades de investimento e de 

equipamentos destas empresas. 

 

Tabela 91: Evolução das principais variáveis financeiras do rádio no Norte de Portugal. 2006-2009. 

 2006 2007 2008 2009 

Ativo total médio 
873.319 334.756 311.736 352.454 

Fundos próprios médios 
427.515 155.457 168.473 204.875 

Resultado por empresa 
18.839 1.988 3.422 6.911 

Rentabilidade Económica 
-3,99% -2,66% -2,13% 5,39% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 
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O emprego das empresas de rádio no Norte português 

As empresas de radiodifusão da região Norte de Portugal geraram, em 2009, cerca de 

150 empregos em equivalente a tempo integral, o que representa um aumento de 

6,38% sobre o ano anterior, voltando praticamente ao nível de 2006, no qual o 

número de trabalhadores ascendeu a 146. 

 

Tabela 92: Evolução do volume de emprego das atividade de rádio no Norte de Portugal. 2006-2009. 

 2006 2007 2008 2009 

Emprego total 
146 137 141 150 

Quadro médio 
5,41 5,27 5,04 5,17 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

Como comprovam os dados constantes desta tabela, e à semelhança do que já vinha 

acontecendo no mesmo sector, a tendência do emprego nas atividades relacionadas 

com a rádio na região Norte é basicamente estável, com uma certa tendência para 

crescer nos últimos três anos, passando de 146 trabalhadores em 2006, para 150 

trabalhadores em 2009. Isto significa uma taxa de crescimento de 2,74% nesse 

intervalo. 

Gráfico 125: Evolução do emprego nas empresas de rádio 
na região Norte. 2005-2009. 

Gráfico 126: Evolução do quadro médio na rádio na 
região Norte. 2006-09. 

  

O quadro médio das empresas de rádio na região Norte de Portugal ronda os 5 

trabalhadores nos quatro anos abordados no estudo, como se constata na tabela 

superior ou no gráfico que a segue. 

Em seguida, incluem-se as tabelas com as principais variáveis das empresas que 

desenvolvem atividades relacionadas com a rádio na região Norte de Portugal. Na 

primeira tabela, apresenta-se uma imagem fixa do setor para o ano 2009, enquanto 

que na segunda tabela se apresenta a evolução das principais variáveis, entre 2006 e 

2009. 
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Tabela 93: Principais variáveis das atividades de rádio no Norte de Portugal. 2009. 

 

Faturação 

2009 

Resultado 

2009 

Emprego 

2009 

Nº de 

empresas 

Faturação 

por empresa 

2009 

Faturação por 

empregado 

2009 

Resultado por 

empresa 

2009 

Resultado por 

empregado 

2009 

Quadro 

médio das 

empresas 

2009 

Total 5.370.994 179.676 150 37 162.757 35.807 6.911 1.198 5,17 

Rádio 5.370.994 179.676 150 37 162.757 35.807 6.911 1.198 5,17 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

Tabela 94: Principais variáveis das atividades relacionadas com a rádio no Norte de Portugal. 2006-2009. 

 

2006 2007 2008 2009 

Faturação total 
11.472.687,00 5.358.930,00 5.126.451,00 5.370.994,00 

Resultado total 
584.014,00 61.637,00 109.499,00 179.676,00 

Emprego total 
146,00 137,00 141,00 150,00 

Fundos Próprios médios 
427.515,16 155.456,55 168.472,50 204.874,68 

Ativo Total médio 
873.319,19 334.756,13 311.736,44 352.454,29 

Rentabilidade Económica média 
-3,99% -2,66% -2,13% 5,39% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 
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4.2.7.11 TIC 

Em Portugal, e de acordo com os dados do estudo Videojogos na Sociedade em Rede, 

publicado pela Obercom em Agosto de 2009, 12% da população com mais de quinze 

anos é consumidora habitual de jogos de computador. O perfil de consumidor 

corresponde com o de outros países: sexo masculino, adolescente e adulto jovem, 

com formação média ou superior. Porém, o gasto médio em jogos de computador é 

muito baixo. Seguindo a tendência mundial, o uso do telemóvel como suporte 

audiovisual já é uma revolução em curso. Se atualmente determinados serviços, como 

o visionamento de televisão através deste dispositivo, é ainda pouco frequente (devido 

tanto ao custo como à qualidade dos conteúdos ou dificuldades tecnológicas) a 

tendência acontecerá pela via do desenvolvimento de plataformas que permitam a 

utilização do telemóvel como suporte audiovisual, de forma tão generalizada como a 

sua utilização para as chamadas. De referir a alteração que se está a produzir no tipo 

de consumo, principalmente por parte dos mais jovens, que se convertem em 

utilizadores mais críticos com os conteúdos e que deslocam o tempo de consumo 

televisivo para outras plataformas. Segundo um estudo da Deloitte, os conteúdos 

multimédia e específicos para telefones móveis de terceira geração continuam em alta. 

Em seguida, analisa-se a situação das TIC mais relacionadas com as indústrias 

culturais e criativas no Norte de Portugal. Como tal, consideram-se as atividades de 

design de portais e páginas Web, criação de conteúdos para novas plataformas, 

edição e desenvolvimento de jogos de computador, lazer interativo, desenvolvimento 

de software educativo, produção multimédia, desenvolvimento de conteúdos para 

Internet e, de uma forma mais geral, as atividades sob a etiqueta de outros serviços 

para as TIC, sempre a partir da ótica das ICC. 

Gráfico 127: Distribuição das empresas de TIC no Norte 
de Portugal segundo a atividade que desenvolvem. 
2009. 

Gráfico 128: Distribuição por NUTS III das empresas 
de TIC do Norte de Portugal. 2009. 
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A informação recolhida procede da análise das contas das empresas registadas na 

base de dados elaborada para este estudo, segundo a sua atividade principal e o seu 

endereço fiscal. Esta recolha de empresas foi desenvolvida a partir de uma pesquisa 

por códigos CAE na base de dados BvD SABI atendendo às atividades principais, com 

um filtro posterior mais exaustivo para eliminar as empresas que, embora operando 

nos códigos selecionados, não mostrem orientação às ICC, ou não possuam uma 

orientação cultural ou uma carga criativa.54. 

Atendendo a estes critérios, as atividades selecionadas respondem principalmente aos 

códigos de atividades 58210 de Edição de jogos de computador, 63120 de Portais 

Web e 18200 de Reprodução de suportes gravados, além de parte do 58290 edição 

de outros programas informáticos, 63110 de atividades de Processamento de dados, 

domiciliação de informação e atividades relacionadas e 63120 de portais Web. 

Partindo da exploração estatística desta base de dados, no Norte português operam, 

em 2009, na área das TIC relacionadas com as ICC, um total de 89 empresas, 85,4% 

mais que em 2006. Isto revela uma alta taxa de criação de empresas nestas atividades, 

nos últimos anos e um tecido empresarial jovem das TIC, na região Norte. Na verdade, 

a data média de constituição destas empresas é 2004, e apenas 12% do tecido 

produtivo deste setor é anterior ao ano 2000. 

Grande Porto é a NUT III que dá abrigo à maior parte das empresas que operam 

nestes ramos com 57%, seguida pelo Cávado que acolhe outros 24% dos agentes da 

amostra. O resto das demarcações têm pesos relativos menores, que variam entre 6% 

de Entre Douro e Vouga e Ave e 1% do Douro. Quanto às localidades nas quais as 

empresas têm sede social, apenas Porto e Braga têm presenças significativas, com 

22,5% e 18%, respetivamente. As restantes empresas evidenciam uma elevada 

dispersão neste especto, e só estas cidades possuem mais de cinco empresas. 

Quanto à atividade desenvolvida pelas empresas integrantes da amostra do estudo, o 

coletivo mais numeroso é o das dedicadas a outros serviços para as TIC, categoria 

contentor que dá lugar aquelas empresas que não são classificáveis em nenhuma das 

outras categorias, mas que se consideram pertinentes no estudo e que atinge um peso 

de 42% do total do tecido. Com pesos menores estão as categorias de portais Web, 

com 26% e desenvolvimento de conteúdos para novas plataformas, com 25%. A 

maioria das categorias mostram presenças pouco significativas. 

                                                        
 

54 Nestes casos foram excluídas as empresas dedicadas à programação de software de gestão, consultoria informática, 
processamento de dados, domiciliação de informação, etc. ou aquelas cuja componente cultural e criativa foi residual 
ou nula. 
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Em seguida apresentam-se as principais variáveis das empresas das tecnologias da 

informação e da comunicação no Norte de Portugal, no que diz respeito à sua vertente 

mais relacionada com as ICC e para os anos 2006 e 2009, último disponível. 

Tal como foi feito para o caso dos setores anteriormente tratados, para a estimativa do 

volume de negócios e do emprego dos serviços técnicos de TIC no Norte de Portugal, 

e partindo dos dados do Registo Comercial, considerou-se que para cada uma das 

empresas para as quais havia dados disponíveis para o ano 2008, mas ainda não para 

2009, tanto o volume de negócios como o emprego teriam um crescimento nulo. Trata-

se, deste modo, de permitir estabelecer estimativas para o exercício 2009, não tendo 

que rejeitar os agentes para os quais ainda não estão disponíveis os dados55. 

  

                                                        
 

55 Para levar a cabo a análise económica e financeira das empresas TIC foram estimados os dados de faturação e 
emprego de 8 empresas, para 2009. 
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Tabela 95: Principais variáveis das empresas de TIC no Norte de Portugal. 2006 e 2009. 

  

Faturação Resultado 

2006 2009 % cresc 2006 2009 % cresc 

Total 8.108.548 17.299.837 113,35% 236.355 -803.101 -439,79% 

Jogos de computador n.d. 176.490 n.d. -9.286 62.511 -773,17% 

Ensino 20.759 48.399 133,15% -21.105 2.075 -109,83% 

Outros serviços para as TIC 5.393.764 8.411.306 55,95% 107.423 375.161 249,24% 

Portais Web 918.313 3.746.470 307,97% -57.971 -607.250 947,51% 

Produção multimédia 69.897 342.083 389,41% 3.455 19.447 462,87% 

Novas plataformas 1.705.815 4.575.089 168,21% 213.839,00 -655.045,00 -406,33% 

  

Emprego Nº agentes 

2006 2009 % cresc 2006 2009 % cresc 

Total 177 357 101,69% 48 89 85,42% 

Jogos de computador 4 6 50,00% 1 2 100,00% 

Ensino 1 2 100,00% 1 1 0,00% 

Outros serviços para as TIC 106 167 57,55% 24 37 54,17% 

Portais Web 30 66 120,00% 11 23 109,09% 

Produção multimédia 3 6 100,00% 2 4 100,00% 

Novas plataformas 33 110 233,33% 9 22 144,44% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

O volume de negócios das TIC no Norte de Portugal 

As distintas atividades empresariais recolhidas sob o setor das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação relacionada com as ICC gerou, no Norte luso em 2009, 

um volume total de negócios de 17,3 milhões de euros, significando um aumento de 

16,81% em relação ao ano anterior. 
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Tabela 96: Evolução da faturação das empresas de TIC no Norte de Portugal. 2006-2009. 

 2006 2007 2008 2009 

Faturação total 8.108.548 11.078.261 14.810.457 17.299.837 

Faturação por empregado 45.811 46.159 48.086 48.459 

Faturação por empresa 184.285 197.826 185.131 205.950 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

Ainda que se trate de uma série curta, que não permite extrair muitas conclusões no 

que se refere às tendências, é possível constatar como, no intervalo 2006-2009, as 

receitas globais destas empresas passam de 8,1 milhões de euros em 2006, para 17,3 

milhões de euros em 2009, representando uma variação de 113,35%, ou seja, em 

quatro anos, a geração de receitas nestes ramos de atividade ascende a mais do 

dobro, pelo que se revelam como atividades emergentes. 

A distribuição por atividade principal das faturações totais das empresas TIC, que 

operam no Norte de Portugal em ramos relacionados com as ICC, segue um 

comportamento bastante paralelo ao que acompanha o tecido empresarial. Na 

verdade, o maior peso relativo seria o das atividades de outros serviços para as TIC, 

que representa 49% do total da faturação do setor. A próxima categoria com maior 

participação seria a de desenvolvimento de conteúdos destinados às novas 

plataformas, tais como iPod, tablets, telemóveis, etc., com 26%, e desenvolvimento de 

portais Web, que representa 22%. As alterações a respeito dos pesos relativos, para 

diferentes categorias de atividade, na faturação global das TIC no Norte de Portugal, 

diz respeito principalmente ao desenvolvimento de portais Web, que passa de 11,33% 

para 21,66%, e outros serviços para as TIC que, pelo contrário, passam de 66,52% 

para 48,62%. O desenvolvimento de conteúdos para novas plataformas ou jogos de 

computador, que quase não alcançava 21% em 2006, representa, já em 2009, quase 

30% das receitas. 
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Gráfico 129: Distribuição das receitas das empresas TIC 
segundo a atividade principal. 2009. 

Gráfico 130: Evolução da faturação média para as 
empresas TIC do Norte português. 2006-09. 

 

 

Em termos de faturação média por empresa, verifica-se um aumento no período 2006-

09, passando de 184.285 euros a 205.950 euros, com uma diminuição entre 2007 e 

2008. A faturação média mais elevada corresponde a outras atividades para as TIC, 

com 240.323 euros. 

A faturação por empregado sobe, ano após ano no período analisado, passando de 

45.811 euros a 48.459 euros, o que deve ser interpretado como, embora o número de 

trabalhadores deste setor se incremente nestes quatro anos, a sua capacidade de 

gerar receitas ser superior. 

O resultado de exploração das TIC no Norte português 

O resultado global antes de impostos das empresas do Norte de Portugal de TIC 

relacionadas com as indústrias culturais e criativas foi, no exercício de 2009, de -0,8 

milhões de euros, o que representa uma queda de -201,28% em relação ao ano 

anterior e confirma a mudança de tendência no que diz respeito aos resultados 

contabilísticos para estas atividades, que se iniciou em 2008, depois do máximo do 

ano anterior de 0,95 milhões de euros. 

Destes resultados globais, é o ramo correspondente à geração de conteúdos para 

novas plataformas o que traz perdas mais avultadas, com -0,65 milhões de euros, 

seguido de perto pelo desenvolvimento de portais Web, com -0,6 milhões de euros. 

Pelo contrário, são outros serviços para as TIC e o desenvolvimento de jogos de 

computador os que fornecem maiores valores positivos, com 62.500 euros e 19.500 

euros, respetivamente. 
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Tabela 97: Evolução do resultado antes de impostos das empresas de TIC no Norte de Portugal. 2006-2009. 

 2006 2007 2008 2009 

Resultado antes de impostos 236.355 949.778 -266.562 -803.101 

Resultado por empregado 1.335 3.957 -865 -2.250 

Resultado por empresa 5.029 15.076 -3.136 -9.915 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

Estes valores de resultado agregado dão como média um resultado de -9.915 euros 

por empresa, que neste caso é manifestamente inferior aos correspondentes aos 

anos anteriores, além de ser de sinal contrário, tal como se verifica na tabela que se 

segue, e estar influenciado pela conjuntura económica atual. 

O resultado por empregado nas TIC mostra uma certa deterioração nestes quatro 

últimos anos, ao passar de cerca de 1.300 euros por trabalhador, em 2006, para 

menos de 2.200 euros. Uma vez mais, a trajetória descendente dos resultados 

globais, provoca esta tendência decrescente da variável. 

 

Gráfico 131: Evolução do resultado antes de impostos das empresas de TIC no Norte de Portugal. 2006-2009. 

 

Em qualquer caso, convém não esquecer a difícil situação económica atual que afeta 

todas as empresas: a queda do rendimento disponível das famílias representa uma 

contração dos gastos destas em lazer, o que conduz a uma menor procura em 

algumas das atividades realizadas por estas empresas. Por outro lado, a menor 

atividade económica das empresas e a redução dos orçamentos da administração 

pública orientam uma queda na procura de serviços de algumas dessas empresas. 

A tabela seguinte inclui algumas das principais variáveis financeiras, como o ativo 

total, fundos próprios, resultado por empresa ou rentabilidade económica, em termos 

médios. O ativo total médio segue uma tendência crescente contudo, em 2007, 
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experimenta um certo declínio que recupera no ano seguinte, em 2009, quando se 

coloca nos 252.000 euros. Os fundos próprios médios passam de 24.000 euros em 

2006, para 70.000 euros em 2009, aumentando todos os anos. O resultado médio cai 

desde 2007, para alcançar perdas nos dois últimos anos. Finalmente, a rentabilidade 

económica mais elevada para o setor é obtida em 2009 (com -10,6%, o que a 

converte na menos desfavorável do período). 

 

Tabela 98: Evolução das variáveis financeiras nas TIC no Norte de Portugal. 2006-09. 

  2006 2007 2008 2009 

Ativo Total médio 202.999 171.462 207.784 252.053 

Fundos próprios médios 24.097 33.773 57.461 69.532 

Resultado por empresa 5.029 15.076 -3.136 -9.915 

Rentabilidade média -24,93% -79,28% -61,61% -10,59% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

O capital social destas empresas é, em 2009, de 22.420 euros, aproximadamente o 

dobro do momento da sua constituição, de 11.264 euros. Este movimento pode 

enquadrar-se dentro de uma política empresarial de capitalização, atendendo a que 

alguns dos ramos carecem de importantes equipamentos para o desenvolvimento das 

suas atividades. 

O emprego nas TIC no Norte de Portugal 

As atividades das TIC relacionadas com as indústrias culturais e criativas geraram no 

Norte de Portugal, em 2009, cerca de 360 empregos em equivalente a tempo integral, 

o que representa um crescimento de 15,91% sobre o ano anterior. 

Tabela 99: Evolução do emprego das empresas de TIC no Norte de Portugal. 2006-2009. 

 2006 2007 2008 2009 

Emprego total 177 240 308 357 

Quadro médio 3,93 4,07 3,95 4,25 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 

 

Atendendo aos dados compilados na tabela anterior, a tendência do emprego, no 

Norte luso para as atividades das TIC relacionadas com as ICC, é claramente 

crescente no período 2006-2009, passando de 177 trabalhadores no início do período, 
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para 357 trabalhadores em 2009, o que significa uma taxa de variação de 101,69%. 

Estes dados demonstram uma menor capacidade na geração de postos de trabalho 

para estas atividades, do que no que se refere ao volume de receitas. 

Por outro lado, a distribuição do emprego nas TIC do Norte português, de acordo com 

a atividade principal desenvolvida pela empresa, revela uma distribuição bastante 

próxima à da faturação, com um peso relativo maioritário noutros serviços para as 

TIC, com 47%, para a geração de conteúdos para novas plataformas, com 31% e 

para o desenvolvimento de portais Web, com 18%. Jogos de computador e produção 

multimédia têm ainda pesos relativos baixos, que rondam os 2%, ainda que importe 

salientar que, em muitos casos, a classificação das empresas numa ou noutra 

categoria de atividade se torna difícil, acabando por ser bastante subjetiva. Um 

apontamento sobre a evolução nos pesos relativos entre 2006 e 2009, é que nestes 

quatro anos, embora a categoria com maior peso relativo seja a de outros serviços 

para as TIC, verifica-se uma descida da sua quota, ao passar de 60% para 47%, 

enquanto que a geração de conteúdos para novas plataformas passa de 19% a 31%. 

Gráfico 132: Distribuição do emprego das empresas TIC 
segundo a atividade principal no Norte de Portugal. 
2009. 

Gráfico 133: Evolução do emprego das empresas de 
TIC no Norte de Portugal. 2006-2009. 

 

 

Como consequência deste crescimento do emprego, ocorre um leve incremento do 

quadro médio das empresas nestes anos, que passa de 3,93 trabalhadores em 2006, 

para 4,25 trabalhadores em 2009. A escassa variação deste rácio, apesar do aumento 

do emprego, obedece ao aumento do número de empresas, também nestes anos, 

pelo rápido ritmo de criação que já se referiu, o que permite falar de uma certa 

estabilidade no quadro médio das empresas, nestes quatro anos. 

Em seguida, apresentam-se as principais variáveis das TIC no Norte de Portugal para 

o ano 2009. Neste caso, apresenta-se uma visão estática destes serviços para o 

último ano disponível. Na tabela seguinte, uma visão mais dinâmica, exibe a evolução 

das principais variáveis no intervalo 2006-09. 
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Tabela 100: Principais variáveis das empresas de TIC relacionadas com a indústria cultural e criativa no Norte de Portugal. 2009. 

  

Faturação 

2009 

Resultado 

2009 

Emprego 

2009 

Nº de 

empresas 

Faturação 

por empresa 

2009 

Faturação por 

empregado 

2009 

Resultado 

por empresa 

2009 

Resultado por 

empregado 

2009 

Quadro 

médio das 

empresas 

2009 

Total 17.299.837 -803.101 357 89 205.950 48.459 -9.915 -2.250 4,03 

Edição de jogos de computador 176.490 62.511 6 2 88.245 29.415 31.256 10.419 3,00 

Ensino relacionado com as TIC 48.399 2.075 2 1 48.399 24.200 2.075 1.038 2,00 

Outros serviços para as TIC 8.411.306 375.161 167 37 240.323 50.367 10.719 2.246 4,91 

Portais Web 3.746.470 -607.250 66 23 170.294 56.765 -28.917 -9.201 3,00 

Produção multimédia 342.083 19.447 6 4 85.521 57.014 4.862 3.241 1,50 

Criação de conteúdos para novas plataformas 4.575.089 -655.045 110 22 228.754 41.592 -36.391 -5.955 5,24 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 
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Tabela 101: Principais variáveis das empresas de TIC relacionadas com a indústria cultural e criativa no Norte de Portugal. 2006-2009. 

 

2006 2007 2008 2009 

Faturação total 
8.108.548,00 11.078.261,00 14.810.457,00 17.299.837,00 

Resultado total 
236.355,00 949.778,00 -266.562,00 -803.101,00 

Emprego total 
177,00 240,00 308,00 357,00 

Fundos Próprios médios 
24.096,51 33.773,16 57.460,57 69.531,69 

Ativo Total médio 
202.998,87 171.461,72 207.783,69 252.052,86 

Rentabilidade Económica média 
-24,93% -79,28% -61,61% -10,59% 

Fonte: elaboração própria, a partir da base de dados BvD Sabi 

Nota: dados de 2009 provisórios ao encerramento deste relatório. 
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4.3 Setor Público  

Investimento na cultura e criatividade 

Para o desenvolvimento do setor Cultural e Criativo é fundamental a existência de 

recursos financeiros que potenciem o crescimento dos negócios nas diferentes fases 

da cadeia de valor.  

Segundo dados das Estatísticas da Cultura 2010 56 , a despesa consolidada do 

Ministério da Cultura, nesse ano, ascendeu a 240,4 milhões de euros, com um 

acréscimo de 13,1% em relação a 2009. 

Quanto ao poder local, de acordo com os dados recolhidos através do Inquérito ao 

Financiamento Público das Atividades Culturais, as Câmaras Municipais afetaram, 

em 2010, 433,9 milhões de euros a atividades culturais, fundamentalmente para os 

seguintes domínios: património cultural (19,7%), publicações e literatura (16,4%), 

atividades socioculturais (16,1%), recintos culturais (10,5%) e música (9%). 

4.3.1 Investimento central 

Direção Geral das Artes  

Considerando o papel da cultura, nomeadamente das artes, para o desenvolvimento 

social e económico, foi criado um serviço central da administração direta do Estado 

para coordenar e executar políticas de apoio às artes, promovendo e qualificando a 

criação artística e garantindo a universalidade da sua fruição.57 A então designada 

Direção Geral das Artes (DG Artes) detém as seguintes atribuições: 

 Coordenar medidas estruturantes para a criação, produção e difusão 

das artes do espetáculo, visuais e digitais, nomeadamente através de 

sistemas de incentivos adequados, produção de informação relevante para o 

setor e reconhecimento dos percursos e projetos de mérito, a nível nacional;  

 Promover a igualdade de acesso às artes, assegurando a diversificação e 

descentralização da criação e a difusão da produção artística, bem como o 

incentivo a mecanismos que estimulem e facilitem o acesso dos diferentes 

públicos; 

 Facilitar o acesso à internacionalização, através de canais de promoção e 

distribuição, de criadores, produtores e outros agentes culturais portugueses; 

 Fomentar os cruzamentos interdisciplinares das artes, articulando 

políticas intersectoriais, em especial nas áreas da educação e da economia, 

                                                        
 

56 Fonte: Estatísticas da Cultura: 2010,  Instituto Nacional de Estatística, I.P., Lisboa – Portugal 2011 
57 Diário da República, 1.ª série — N.º 62 — 27 de março de 2012 
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promovendo a colaboração com outros serviços e organismos da 

administração central e local. 

 Assegurar e fomentar a produção de conhecimento específico sobre o 

setor, através da elaboração e disponibilização de estudos de caracterização 

e definição de conceitos estruturantes e de informação relevante para o setor 

das artes;  

 Promover e divulgar a criação artística nacional, assegurando o registo, 

edição e divulgação de documentos e obras relativos às suas áreas de 

intervenção, através da criação ou integração de redes de informação 

nacionais e internacionais acessíveis aos profissionais e público em geral; 

 Assegurar a concessão de apoios, nos termos da lei, ou que decorram de 

acordos institucionais celebrados com entidades públicas ou privadas, bem 

como desenvolver metodologias de fiscalização e de avaliação de 

resultados.58 

Através do Programa de Apoio às Artes59, em 2011 a DG Artes atribuiu 3 milhões e 

381 mil euros (20% do total nacional) a 57 agentes culturais da Região Norte, 

perfazendo uma média de 59.322€ por entidade. Com nove entidades a ultrapassar 

o patamar do 100.000€, destaca-se a Seiva Trupe a alcançar o nível seguinte das 

centenas de milhar, com 220.859€. 

Em 2012 o montante total apoiado é de 2 milhões (19% face ao total nacional), com 

uma média de 57.800€, por cada um dos 37 agentes apoiados.  

Detalhando a categorização em modalidades de apoio (relacionadas diretamente 

com a sua duração) em 2011 firmaram-se 19 apoios bienais (2011-2012) e 17 

quadrienais (2009-2012) que, à exceção das Curtas Metragens - Cooperativa de 

Produção Cultural, CRL, viram os montantes destinados para 2012 bastante 

inferiorizados face ao ano anterior. Destacam-se, para ambos os anos e com 

maiores apoios, as atividades teatrais, com 2,2 milhões de euros em 2011 e 1,5 

milhões em 2012 (Tabela 102). 

  

                                                        
 

58 Diário da República, 1.ª série — N.º 62 — 27 de março de 2012. 
59 “O Apoio às Artes traduz-se no apoio á criação, produção e difusão das artes bem como na consolidação, 
qualificação e dinamização das redes de equipamentos culturais. Um dos principais instrumentos de realização 
dessas duas dimensões correlacionadas da política cultural é o financiamento público de atividades e de projetos 
que contribuam, quer para projetar nacional e internacionalmente a criatividade e a capacidade de inovação 
artísticas quer para desenvolver a sensibilidade e o pensamento crítico das populações, promovendo a sua 
qualificação e a coesão social.” Fonte: DGArtes - http://www.dgartes.pt   
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Tabela 102: Listagem de Apoios às Artes na Região Norte (2011-2012) – DG Artes. 

Entidades Apoiadas  
Modalidade de 
Apoio/Duração 

Montante 

Atribuído 

2011[1] 

Montante  

Atribuído 

2012[2] 

Arquitetura 

Circo de Ideias - Associação Cultural anual 17.886 €   

Dafne Editora (Domingos Tavares) pontual 10.000 €   

subtotal 27.886 € 0 € 

Fotografia 

Encontros da Imagem - Associação Cultural anual 41.086 €   

subtotal 41.086 € 0€ 

Artes Plásticas 

Curtas Metragens - Cooperativa de Produção Cultural, CRL bienal 20.039 € 21.033 € 

Ideias Emergentes - Produção Cultural, Crl bienal 18.173 € 14.657 € 

subtotal 38.212 € 35.690 € 

Cruzamentos Disciplinares 

Circolando - Cooperativa Cultural bienal 115.642 € 76.360 € 

A Circular - Associação Cultural bienal 46.773 € 32.941 € 

Associação Cultural Saco Azul bienal 22.952 € 24.247 € 

Balleteatro Contemporâneo do Porto, CRL quadrienal 112.773 € 93.194 € 

Cassiopeia, Desenvolvimento de Projectos Culturais, Lda. pontual 25.000 €   

Crocodilo Lilás - Associação Cultural (Susana Chiocca de Almeida 
Duarte) 

pontual 10.000 €   
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Entidades Apoiadas  
Modalidade de 
Apoio/Duração 

Montante 

Atribuído 

2011[1] 

Montante  

Atribuído 

2012[2] 

Pele - Espaço de Contacto Social e Cultural pontual 20.000 €   

subtotal 353.140 € 226.742 € 

Dança       

Companhia Instável Associação bienal 56.780 € 47.462 € 

Fábrica de Movimentos - Associação Cultural anual 22.087 €   

Arte Total - Centro de Educação pela Arte Lda. quadrienal 36.755 € 30.187 € 

Mezzanine - Associação Cultural pontual 20.000 €   

Núcleo de Experimentação Coreográfica quadrienal 69.608 € 58.383 € 

subtotal 205.230 € 136.032 € 

Música 

Academia de Música de Espinho quadrienal 64.179 € 54.260 € 

Associação Pró-Música da Póvoa do Varzim 
acordo 
tripartido: 
quadrienal 

77.000 € 62.000 € 

Banda Nova Sinfónica Portuguesa bienal 40.560 € 25.147 € 

Bartilotti Unipessoal, Lda. pontual 25.000 €   

Fundação Conservatório Regional de Gaia quadrienal 31.763 € 25.777 € 

Fundação Dr. Elias de Aguiar/ Academia de Música de S Pio X quadrienal 40.588 € 32.681 € 

Orquestra de Jazz de Matosinhos quadrienal 51.744 € 41.664 € 

Sons da Terra - Edições e Produções Musicais, Lda. anual 8.027 €   

Engenho das Ideias - Produção e Programação Cultural, Lda. anual 22.295 €   

CIRAC - Círculo de Recreio, Arte e Cultura de Paços de Brandão anual 15.334 €   

Quarteto de Cordas de Matosinhos anual 26.178 €   

Sintese - Grupo de Música Contemporânea pontual 15.000 €   

Drumming - Grupo de Percussão quadrienal 60.122 € 48.257 € 

    subtotal 477.790 € 289.786 € 
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Entidades Apoiadas  
Modalidade de 
Apoio/Duração 

Montante 

Atribuído 

2011[1] 

Montante  

Atribuído 

2012[2] 

Teatro 

Ao Cabo Teatro anual 71.789 €   

Astro Fingido pontual 25.000 €   

Comédias do Minho bienal 105.000 € 65.100 € 

Entretanto Teatro - Associação Cultural pontual 20.000 €   

Festival Internacional de Marionetas do Porto quadrienal 96.363 € 78.867 € 

Filandorra - Teatro do Nordeste quadrienal 74.690 € 60.140 € 

FITEI- Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica quadrienal 153.628 € 127.409 € 

Panmixia Associação Cultural bienal 70.782 € 49.711 € 

Jangada - Cooperativa de Teatro Profissional bienal 75.932 € 46.192 € 

Teatro do Bolhão – Centro de Formação e Produção bienal 112.504 € 69.438 € 

Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana quadrienal 123.363 € 85.025 € 

Peripécia Teatro anual 40.580 €   

Seiva Trupe - Teatro Vivo quadrienal 220.859 € 181.411 € 

Pracena - Cooperativa de Produções Teatrais  quadrienal 81.312 € 65.472 € 

Teatro Art' imagem quadrienal 79.587 € 64.083 € 

Teatro de Ferro - Associação bienal 61.699 € 41.705 € 

Teatro de Marionetas do Porto quadrienal 142.643 € 114.855 € 

Teatro do Frio - Pesquisa Teatral do Norte, CRL pontual 20.000 €   

Pé de Vento - Colectivo de Animação Teatral, CRL bienal 100.788 € 62.021 € 

Assédio - Associação de Ideias Obscuras bienal 69.225 € 47.640 € 

CTB - Companhia de Teatro de Braga bienal 152.574 € 97.505 € 

Teatro Nova Europa - Associação Cultural anual 37.605 €   

O Cão Danado e Companhia bienal 45.211 € 37.008 € 
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Entidades Apoiadas  
Modalidade de 
Apoio/Duração 

Montante 

Atribuído 

2011[1] 

Montante  

Atribuído 

2012[2] 

Teatro Bruto - Associação Cultural bienal 71.723 € 51.606 € 

As Boas Raparigas vão para o céu, as más para todo o lado – 
Associação Cultural 

bienal 62.013 € 37.597 € 

Círculo de Cultura Teatral/ Teatro Experimental do Porto anual 33.127 €   

Visões Úteis - Associação quadrienal 90.028 € 73.408 € 

subtotal 2.238.025 € 1.456.193 € 

Total 3.381.369 €  2.144.443 € 

Total nacional 16.646.570 € 11.212.419 € 

 

Instituto do Cinema e do Audiovisual  

O Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P. (ICA, I.P.) é um instituto público 

integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e 

financeira e património próprio, com a missão de apoiar o desenvolvimento das 

atividades cinematográficas e audiovisuais, contribuindo para a diversidade de oferta 

cultural e para a promoção da língua e da identidade nacionais. Detém as seguintes 

atribuições60:  

 Apoiar o membro do Governo responsável pela área da cultura na definição 

de políticas públicas para os setores cinematográfico e audiovisual.  

 Assegurar a execução das políticas cinematográficas e audiovisuais e 

propor programas e medidas para melhorar a sua eficácia e eficiência. 

 Promover a divulgação e circulação nacional e internacional das obras, 

diretamente ou em cooperação com outras entidades.  

 Assegurar a representação nacional nas instituições e órgãos 

internacionais, nos domínios cinematográfico e audiovisual e colaborar com 

as entidades competentes na elaboração de acordos internacionais.  

                                                        
 

60 Diário da República, 1.ª série — N.º 62 — 27 de março de 2012. 



 

208 

 Contribuir para um melhor conhecimento dos setores do cinema e do 

audiovisual, recolhendo, tratando e divulgando informação estatística ou 

outra relevante.  

 Acompanhar a gestão do Fundo de Investimento para o Cinema e o 

Audiovisual (FICA).61 

O ICA, I.P. atribui apoios, por concurso público, à criação, produção, promoção, 

distribuição e exibição de obras cinematográficas, bem como à formação. Em 2011 

a região Norte obtém cerca de 270 mil euros (4.4% do total nacional) de apoio do 

ICA.  

Desses, 215 mil euros destinam-se a seis projetos de Produção e Criação 

Cinematográfica. Com uma média regional de apoio a rondar os 36 mil euros por 

projeto, destaca-se a produtora Bando à Parte, sediada em Guimarães, com três 

candidaturas aprovadas e financiadas, na totalidade, em 145 mil euros (Tabela 103).  

Quanto à rede de exibição alternativa cinematográfica, no mesmo ano a região 

Norte contou com sete requerentes apoiados em quase 33.720 euros. Com uma 

média aproximada aos 4.800 euros por requerente, não se destacam entidades em 

particular, já que o Cineclube de Joane, em Vila Nova de Famalicão, com 5.420 

euros foi o que recebeu a maior verba, e a Milímetro – Associação Milímetro, do 

Porto, com a menor, fixou-se nos 3.880 euros.  

As candidaturas da região ao Programa de Apoio à Formação, consideradas para 3 

anos (2011–2013), auferiram um total de 21.500 euros anuais. Das duas entidades 

aprovadas salienta-se o montante de 14.500 euros da Associação de Ludotecas do 

Porto, que ultrapassa em dobro o da outra candidatura admitida - Ao Norte – 

Associação de Produção e Animação Audiovisual. 

No que diz respeito à realização de festivais em território nacional, o Norte teve um 

único evento, o FEST - Festival Internacional de Cinema Jovem de Espinho, 

aprovado para um período de três anos, de 2012 a 2014, com um financiamento 

anual de 7.500 euros. 

Além destes apoios à formação, produção, criação e exibição de obras e atividades 

cinematográficas e audiovisuais, o ICA, I.P. apoia também a sua distribuição, em 

Portugal e no estrangeiro. Contudo, nenhum dos produtores admitidos a 

financiamento para o período em análise pertence à região Norte, pelo que os dados 

desses programas não foram aqui apresentados.

                                                        
 

61 Diário da República, 1.ª série — N.º 62 — 27 de março de 2012 
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Tabela 103: Candidaturas da Região Norte ao ICA, I.P aprovadas em concurso, 2011. 

Apoio Financeiro à Produção Cinematográfica, 2011  

Programa de Apoio Projeto Realizador Produtor Apoio financeiro  

DOC – Coproduções 
PLP 

Alipio Tiago Afonso Bando à Parte  20.000 € 

CM Animação* Amélia Alice Azevedo e Mónica Santos Ciclope Filmes 53.000 € 

CM Animação* Fuligem  David Doutel e Vasco Sá Bando à Parte 105.000 € 

Apoio Financeiro à Criação Cinematográfica, 2011 

Programa de Apoio Projeto Produtor Autor Apoio financeiro  

ANIM 
Desenvolvimento* 

Tio Tomás e a Contabilidade dos Dias Ciclope Filmes Regina Pessoa 10.000 € 

ANIM 
Desenvolvimento* 

Dom Fradique Bando à Parte 
José Pedro Carvalheiro 
(Zepe) 

20.000€ 

ANIM 
Desenvolvimento* 

A Lenda de Kong Kit, o Gangster de Macau Filmógrafo António Costa Valente 7.000 € 

 
Subtotal (Criação e Produção) 

 
215.000 € 

Apoio à Rede de Exibição Alternativa Cinematográfica, 2011 

Entidade Beneficiária Apoio financeiro  

Cineclube de Joane 5.240 € 

Ao Norte – Associação de Produção e Animação Audiovisual  5.150 € 

Cineclube da Feira  5.040 € 

Cineclube de Guimarães 5.040 € 

Cineclube de Vila do Conde 4.770 € 

Cineclube do Porto 4.600 € 

Milímetro – Associação Milímetro 3.880 € 

 
Subtotal 

 
33.720 € 
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 Apoio Financeiro à Formação (Programa VER)  

Candidatura Requerente 2011 2012 2013  

Escolas em Grande Plano Ao Norte - Associação de Produção e Animação Audiovisual 7.000 € 7.000 € 7.000 €  

Tudo Tem Um Nome, Porquê? Associação de Ludotecas do Porto 14.500 € 14.500 € 14.500 €  

  
Subtotal   

 
21.500 € 21.500 € 21.500 €  

 Apoio financeiro à realização de festivais nacionais para 2012, concurso de 2011 

Candidatura Requerente  2012 2013 2014 

FEST - Festival Internacional de 
Cinema Jovem de Espinho 

FEST - Associação Cultural 7.500 € 7.500 € 7.500 € 

 
Subtotal 

 
7.500 € 7.500 € 7.500 € 

 
 

2011 2012 
 

 
2013 

2014 
 

Total (regional) 270.220€ 29.000€ 29.000€ 7.500€ 

Total (nacional) 6.098.463€ 280.000€ 280.000€ 280.000€ 

*Notas: ANIM Desenvolvimento: Programa de apoio ao desenvolvimento de séries e filmes de animação; CM Animação: Programa de Apoio à Produção de Curtas Metragens de Animação;  DOC 
– Coproduções PLP: Documentários - Programa de Apoio às coproduções com Países de Língua Portuguesa.  
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4.3.2 Investimento regional  

ADDICT 

A ADDICT (Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas), é uma 

pessoa coletiva sem fins lucrativos, que teve a sua primeira manifestação pública 

com a elaboração do “Estudo Macroeconómico para o Desenvolvimento das 

Indústrias Criativas da Região do Norte”, tendo sido nomeada, em 2009, entidade 

gestora do Cluster de Indústrias Criativas da Região do Norte, no âmbito do 

COMPETE – Programa Operacional Factores de Competitividade (POFC).  

Com uma Estratégia de Eficiência Coletiva (EEC), a Agência visa a inovação, 

qualificação e modernização de um agregado de empresas. Assume-se como 

plataforma de orientação, estímulo e cooperação, quer pelo funcionamento em rede 

entre as empresas, centros de conhecimento e formação, quer pelo impacto noutros 

setores da economia nacional e o seu contributo para a geração de mudanças 

sociais, organizacionais, educacionais e de políticas públicas. A sua atuação 

alicerça-se em três eixos (Pessoas, Economia e Lugares), três competências 

(conhecer, conectar e promover) e três objetivos, pretendendo62:  

 capacitar e valorizar os recursos criativos - criatividade individual;  

 contribuir para a construção de uma nova economia baseada no talento e 

criatividade - criatividade empresarial; 

 promover a massa crítica urbana e a atratividade do território - criatividade 

urbana.  

Essa equação potenciou seis eixos orientadores de programas de atuação da 

ADDICT:  

a) Eixo Pessoas/Educação - Promover um ensino público centrado na 

multidisciplinaridade e transdisciplinaridade, na arte e na criatividade como processo 

de aprendizagem, no ensino artístico tradicional conectado às áreas criativas 

emergentes e na promoção da educação não formal e informal.  

b) Eixo Pessoas/Classes Criativas – Conhecer, conectar e promover o 

ecossistema criativo, fortalecendo-o e reforçando a sua massa crítica através de 

ferramentas colaborativas, geração de projetos e trabalho em rede, nomeadamente 

em suporte digital.  

c) Eixo Negócios/Empreendedores Criativos – resulta de uma parceria entre a 

ADDICT e a Invicta Angels – Associação de Business Angels do Porto, para 

                                                        
 

62 ADDICT – Agência para o Desenvolvimento de Indústrias Criativas. Fonte: http://www.addict.pt/pt/quem-
somos/estrategias-eficiencia-colectiva/ 
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conectar a cadeia de valor do sistema de empreendedorismo de base criativa. Com 

o apoio de universidades, incubadoras, sociedades de Capital de Risco e dos 

municípios, visa introduzir novas competências na preparação de planos de 

negócios e ativar o empreendedorismo junto das escolas e universidades. 

d) Eixo Pessoas/Mercados – afinar a proximidade com a Galiza, definindo essa 

região como Mercado Interno Alargado e estabelecendo alianças estratégicas na 

conquista de mercados internacionais. Priorizar os mercados internacionais através 

da angariação de parceiros na Polónia, Brasil e Macau/China. Utilizar a marca Porto, 

enquanto região, e respetivo capital simbólico, na afirmação internacional de uma 

estratégia integrada.   

e) Eixo Lugares/Espaços de Incubação e Criação – articular a aproximação dos 

utilizadores (produtores e consumidores) às novas infraestruturas para os 

trabalhadores criativos, de convergência e conectividade, que têm surgido na região 

transversalmente aos espaços culturais e de acolhimento empresarial. Essa nova 

rede abrirá o campo criativo da região para o domínio das artes, da ciência e da 

economia do conhecimento, da cultura e território, reforçando a vertente empresarial.  

f) Eixo Lugares/Cidades Criativas – A competitividade da região depende da sua 

capacidade de potenciar a criatividade dos seus residentes, aglomerar e conectar os 

seus negócios criativos e criar oportunidades para a valorização dos recursos 

endógenos do seu território. Gerar massa crítica de estudantes, empreendedores, 

intelectuais, ativistas sociais, artistas, administradores e investidores, bem como 

influenciar “as cidades da região em direção a uma economia local suportada na 

inovação e tecnologia, a par de uma nova e sólida estratégia centrada na 

criatividade dos seus jovens e na atratividades dos seus recursos territoriais”63 , 

fazem parte da estratégia da ADDICT para tornar o Norte mais atrativo ao talento e 

ao investimento. 

4.3.2.1 Financiamento 

A região Norte possui um considerável conjunto de instrumentos de financiamento, 

desde programas do QREN até soluções de microcrédito, Business Angels, entre 

outros. Apesar de tendencialmente serem desajustados às características dos 

negócios criativos, recentes desenvolvimentos por parte de algumas entidades 

públicas e privadas têm contribuído para a criação de fundos de investimento 

ajustados às necessidades do setor. Na criação e promoção desses apoios, a 

ADDICT tem tido um papel preponderante64:  

                                                        
 

63 Relatório e Contas 2011 – ADDICT – Março 2012 
64 Relatório e Contas 2011 – ADDICT – Março 2012 
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Capital de Risco  

Fundo de Capital de Risco Indústrias Criativas  

Da parceria da ADDICT com a Invicta Angels – Associação de Business Angels do 

Porto e da INOV Capital – Sociedade de Capital de Risco, entre outros agentes do 

mercado, foi deliberado o aproveitamento dos fundos já criados e geridos por estas 

entidades públicas e privadas, para a criação de um Fundo Regional de Capital de 

Risco para as Indústrias Criativas. 

Invicta Angels – Associação de Business Angels do Porto  

Um protocolo de cooperação assinado pela Invicta Angels e pela ADDICT, resultou 

num projeto de empreendedorismo cujos projetos selecionados terão acesso 

facilitado a capitais de risco. Em paralelo, a Caixa Capital – Sociedade de Capital de 

Risco, S.A. e o COMPETE gerem oito fundos de investimento, no total de seis 

milhões de euros, destinados a investir em empresas com elevado potencial de 

crescimento, onde se incluem as Indústrias Criativas.  

Microcrédito 

Um acordo de cooperação pelo empreendedorismo, visa o apoio e desenvolvimento 

de projetos de criação de microempresas e autoemprego nos setores das Artes e 

Cultura, Inovação e Criatividade. Os princípios de cooperação mútua foram 

assinados com o Millennium BCP, a Fundação da Juventude, a Universidade 

Católica e a Universidade de Aveiro. 

Sistema de apoio ao Cluster das Indústrias Criativas  

No âmbito da Estratégia de Eficiência Coletiva (EEC), foram reconhecidos pela 

Autoridade de Gestão do Programa COMPETE – Programa Operacional Factores 

de Competitividade dois projetos âncora:  

 UP. INC (Universidade do Porto - INESC Porto, UPTEC e UPMedia) – para 

responder aos desafios globais da nova economia criativa, ao agregar o 

conhecimento e competências desenvolvidas na Universidade do Porto, em 

diversas áreas das indústrias criativas e culturais.  

 Centro de Criatividade Digital (UCP) - um centro de competência e 

excelência criativa, onde se destaca uma infraestrutura de produção com 

recurso a tecnologias avançadas e de última geração. Instalado na Escola 

das Artes da Católica do Porto, com o Apoio da Fundação para a Ciência e 

Tecnologia (FCT). 

Esses projetos âncora, caraterizados pela capacidade de abrangência institucional e 

empresarial, têm como promotores e parceiros um conjunto alargado de entidades 

ativas e dinamizadoras de Projetos Complementares. Estes projetos respondem às 
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necessidades dos agentes do setor nas várias fases de desenvolvimento, desde a 

geração de talento e de competências, à incubação, qualificação, crescimento ou 

internacionalização, tal como à constituição de hubs e clusters criativos.  

Sistemas de Incentivo – QREN  

A ADDICT entende o QREN como importante instrumento de apoio à dinamização 

económica do Cluster das Indústrias Criativas, propondo-se a um papel ativo na 

avaliação dos projetos submetidos, relacionados com o Cluster.  

Em seguida apresentam-se os investimentos estruturantes em curso, aos Projetos 

Complementares do Cluster das Indústrias Criativas. A primeira Tabela (104) revela 

os incentivos no âmbito do COMPETE - POFC (Plano Operacional Fatores de 

Competitividade) que, por definição, são os projetos complementares do Cluster. A 

segunda (105) expõe os apoios que foram atribuídos pela CCDR-N e que, por 

também contribuírem para a afirmação do Cluster, foram considerados como 

projetos complementares.  

Tabela 104: Projetos Complementares apoiados no âmbito do COMPETE - POFC65. 

Promotor Nome da Operação Instrumento 

Data 
de 

Aprova
ção 

Investimento 
Elegível 

Incentivo 

CBB INTERACTIVE, LDA 
 

I&DT Empresas/Projectos 
em Co promoção 

Mai-12 650,821.00 € 500,000.00 € 

REMARKABLE SPHERE 
ARTE & DESIGN 

UNIPESSOAL, LDA 
 

SI 
Inovação/Empreendedorismo 

Qualificado 
Nov-11 181,004.00 € 135,753.00 € 

B-AROUND, LDA 
 

SI 
Inovação/Empreendedorismo 

Qualificado 
Aug-11 154,499.00 € 115,874.00 € 

NUNO BRANDÃO COSTA, 
ARQUITECTO, 

UNIPESSOAL, LDA 
 

SI Qualificação 
PME/Projectos Individuais e 

de Cooperação 
Aug-11 122,500.00 € 61,250.00 € 

BEACTIVE PRODUÇÕES 
INTERACTIVAS, SA  

I&DT Empresas/Projectos 
Individuais 

un-11 992,790.00 € 537,899.00 € 

APC - INSTRUMENTOS 
MUSICAIS, LDA 

António Pinto Carvalho - O 
Mestre cria, a Máquina inova 

SI Inovação/Inovação 
Produtiva 

Mai11 474,173.00 € 357,308.00 € 

ESTRATÉGIA URBANA, 
LDA 

Projecto de 
Desenvolvimento/Lançamento 

da Estratégia Urbana 

SI 
Inovação/Empreendedorismo 

Qualificado 
Mai-11 327,500.00 € 245,625.00 € 

VITOR MARTINS - 
ARQUITECTOS SA 

Internacionalização para o 
Magrebe e PALOPS (Brasil e 

Moçambique) 

SI Qualificação 
PME/Projectos Individuais e 

de Cooperação 
Apr-11 221,717.00 € 110,859.00 € 

PILAR PAIVA DE SOUSA - 
SOC. UNIPESSOAL, LDA 

Implementação de Projecto de 
Internacionalização 

SI Qualificação 
PME/Projectos Individuais e 

de Cooperação 
Apr-11 286,280.00 € 143,140.00 € 

BEACTIVE PRODUÇÕES 
INTERACTIVAS, SA 

Projecto de Internacionalização 
2011-2013 

SI Qualificação 
PME/Projectos Individuais e 

de Cooperação 
Apr-11 409,775.00 € 199,690.00 € 

FCO - FULLSERVICE 
COMPANY IN 

MULTIMEDIA, LDA 

Internacionalização da 
Actividade 

SI Qualificação 
PME/Projectos Individuais e 

de Cooperação 
Sep-10 236,876.00 € 118,438.00 € 

ARQUIPONTO - GABINETE 
DE ARQUITECTURA E 

CONSULTORES DE 
ENGENHARIA, LDA 

Projecto Investimento 2010 
SI Qualificação 

PME/Projectos Individuais e 
de Cooperação 

Sep-10 115,553.00 € 59,096.00 € 

OSTV, LDA 
Criação de Empresa de 
Produção e Difusão de 

Conteúdos Criativos, Culturais e 

SI 
Inovação/Empreendedorismo 

Qualificado 
Mai-10 315,521.00 € 236,641 € 

                                                        
 

65 Fonte: ADDICT 
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de Lazer 

PÚBLICO - 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

SA 

P3.Net - Plataforma Noticiosa 
Online de Nova Geração para 

Jovens 

I&DT Empresas/Projectos 
em Co promoção 

Mai-10 955,285.00 € 598,706.00 € 

LUSOINFO II - 
MULTIMÉDIA, LDA 

MD II - Manual Digital II 
I&DT Empresas/Projectos 

em Co promoção 
Mai-10 597,906.00 € 415,832.00 € 

TECLA COLORIDA - 
SOFTWARE EDUCATIVO, 

LDA 

Escolinhas Criativas - Creative 
Spaces for Kids 

I&DT Empresas/Projectos 
em Co promoção 

Mai-10 693,469.00 € 496,673.00 € 

ADDICT - AGÊNCIA PARA 
O DESENVOLVIMENTO 

DAS INDÚSTRIAS 
CRIATIVAS 

Sistema de Apoio ao Cluster 
das Indústrias Criativas 

Sistema de Apoio a Acções 
Colectivas (SIAC) 

Jul 09 521,954.00 € 391,465.00 € 

Total 7,257,623.00 € 4,724,249.00 € 

 

Tabela 105: Projetos Complementares apoiados no âmbito da CCDR-N66. 

Promotor Nome da Operação Instrumento Região 
Investimento 

Elegível 
FEDER 

Agência Inova - Associação 
para a Cultura e a 
Criatividade 

CACCAU  Centro de Apoio à 
Cultura e Criatividade em 
Ambiente Urbano 

Valorização Económica de 
Recursos Específicos 

Grande 
Porto 

1,872,924.93 
€ 

1,311,047.45 € 

ANJE - Associação Nacional 
de Jovens Empresários 

PORTO SHOW TIME 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
Grande 
Porto 

1,938,625.00 
€ 

1,357,037.50 € 

Árvore - Cooperativa de 
Actividades Artístiticas, 
C.R.L. 

Árvore XXI  Um espaço de 
convergência criativa 

Valorização Económica de 
Recursos Específicos 

Grande 
Porto 

1,543,807.14 
€ 

1,080,665.01 € 

CMPL - Porto Lazer - 
Empresa de Desporto e 
Lazer do Município do 
Porto, E.M. 

Porto 2.0  Festival da CIDADE 
EM MUDANÇA 

Valorização Económica de 
Recursos Específicos 

Grande 
Porto 

1,998,840.00 
€ 

1,633,080.46 € 

Curtas Metragens - 
Cooperativa de Produção 
Cultural, CRL 

Estaleiro  Imagens, Sons e 
Ideias em Movimento 

Valorização Económica de 
Recursos Específicos 

Grande 
Porto 

974,233.18 € 681,963.23 € 

FUNDAÇÃO BIENAL DE 
ARTE DE CERVEIRA 

Bienal de Cerveira 2011  Redes 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
Minho-
Lima 

883,320.00 € 618,324.00 € 

Fundação Bracara Augusta 
Acções de Mobilização, 
Sensibilização e Avaliação de 
Públicos e Agentes 

Valorização Económica de 
Recursos Específicos 

Cávado 980,556.02 € 686,389.20 € 

Fundação Bracara Augusta Y. YOU 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
Cávado 480,364.92 € 336,255.44 € 

Fundação Bracara Augusta Projectos Especiais 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
Cávado 724,282.27 € 506,997.59 € 

Fundação Casa da Música 
Internacionalização dos 
Agrupamentos Residentes da 
Casa da Música 

Valorização Económica de 
Recursos Específicos 

Grande 
Porto 

1,230,589.00 
€ 

861,412.30 € 

Fundação Cidade de 
Guimarães 

Produção  
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
Ave 236,160.00 € 165,312.00 € 

Fundação Cidade de 
Guimarães 

Paisagem Criativa_FCG 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
Ave 120,000.03 € 84,000.02 € 

Fundação Cidade de 
Guimarães 

Avaliação e Monitorização 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
Ave 399,750.00 € 279,825.00 € 

Fundação da Juventude 
Palácio das Artes  Fábrica de 
Talentos 

Valorização Económica de 
Recursos Específicos 

Grande 
Porto 

1,939,641.25 
€ 

1,357,748.88 € 

Fundação de Serralves Improvisações/Colaborações 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
Grande 
Porto 

1,653,885.61 
€ 

1,157,719.92 € 

FUNDAÇÃO MUSEU DO 
DOURO 

Entre Margens 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
Douro 

1,315,092.23 
€ 

920,564.56 € 

Município de Braga GeNeRation 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
Cávado 

2,484,843.71 
€ 

1,987,874.97 € 

Município de Guimarães 
A Oficina Centro de Artes e 
Mesteres Tradicionais de 
Guimarães, CIPRL,  
Sociedade Martins 
Sarmento 
Instituto dos Museus e da 
Conservação, I.P. 

Afonso Henriques  900 Anos, 
900 Horas de Criatividade 

Valorização Económica de 
Recursos Específicos 

Ave 746,765.38 € 522,735.77 € 

Município de Paredes Fábrica do Design e da Valorização Económica de Tâmega 6,446,815.90 5,157,452.72 € 

                                                        
 

66 Fonte: ADDICT 
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Inovação de Paredes (FDIP) Recursos Específicos € 

Município de Paredes ART on CHAIR.Bienal 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
Tâmega 

1,095,535.50 
€ 

771,526.01 € 

Município de Santa Maria da 
Feira 

Centro de Criação de Teatro e 
Artes de Rua 

Valorização Económica de 
Recursos Específicos 

Entre 
Douro e 
Vouga 

8,483,511.63 
€ 

6,786,809.30 € 

Município de Santo Tirso iMod  Inovação, Moda e Design 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
Ave 

4,121,010.22 
€ 

3,302,582.19 € 

Município de São João da 
Madeira 

OLIVA Creative Factory 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 

Entre 
Douro e 
Vouga 

9,333,119.99 
€ 

7,470,257.45 € 

Município de Vila Nova de 
Cerveira/Fundação Bienal 
de Arte de Cerveira 

I.I.C Incubadora de Indústrias 
da Bienal de Cerveira 

Valorização Económica de 
Recursos Específicos 

Minho-
Lima 

1,185,593.21 
€ 

829,915.25 € 

Teatro Nacional São João, 
E.P.E 

ODISSEIA Investigação. 
Formação. Criação. Mediação. 

Valorização Económica de 
Recursos Específicos 

Grande 
Porto 

1,515,951.23 
€ 

1,061,165.86 € 

Turismo do Porto e Norte de 
Portugal, ER 

Festival do Norte 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
Minho-
Lima 

2,072,160.00 
€ 

1,450,512.00 € 

Universidade Católica 
Portuguesa - Centro 
Regional do Porto 

Centro de Criatividade Digital 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
Porto 

11,267,807.83 
€ 

7,887,465.48 € 

UPTEC - Associação de 
Transferência de Tecnologia 
da Asprela 

Reforço das infraestruturas 
específicas do PINC 1 

Valorização Económica de 
Recursos Específicos 

Grande 
Porto 

2,023,460.29 
€ 

1,416,422.20 € 

Total 
69,068,646.47 

€ 
51,683,061.76 € 

 

Os 17 projetos apoiados no âmbito do Programa COMPETE, nos últimos 3 anos, 

totalizam um investimento elegível de cerca de 7 milhões e 258 mil euros, tendo sido 

financiados em 65% (4 milhões e 724 mil euros). Estes apoios destinam-se, 

fundamentalmente, a entidades que apostam na qualificação, através de ações de 

Empreendedorismo ou de Projetos Individuais e de Cooperação e Co-Promoção. 

Diferencia-se o apoio concedido à ADDICT através do Sistema de Apoio a Acções 

Coletivas (SIAC), para Apoio ao Cluster das Indústrias Criativas.  

Através do Programa Operacional Região do Norte foram aprovados 28 projetos que 

totalizam 69 milhões e 69 mil euros, tendo sido financiados em 75% (51 milhões e 

683 mil euros) pelo FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional). Nestes 

apoios encontram-se Grandes Eventos (organização de acontecimentos com 

potencial valorizador da criatividade, com vista à promoção, consolidação e 

internacionalização do Cluster de Indústrias Criativas) e Infraestruturas físicas que 

apoiam operações associadas aos espaços de desenvolvimento criativo, para 

promoção da capacidade e do empreendedorismo criativo e regional. 

  

4.3.3 Investimento municipal em Atividades Culturais  

Em 2010 segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), as Câmaras Municipais 

do Norte dedicaram 8,6% (218 milhões de euros) do total de despesas, para a 

cultura e desporto, posicionando-se proximamente da média nacional de 8,9%. 

Esse posicionamento favorável deve-se, maioritariamente, à sub-região Grande 

Porto, que destina 82 milhões à cultura e ao desporto. Salienta-se que apenas dois 
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dos seus municípios, Porto e Vila Nova de Gaia, totalizam, nesse ano, mais de 38.5 

milhões de euros em despesa cultural e desportiva. 

Do total de despesas correntes dedicadas a estas atividades (Tabela 107), avaliadas 

em cerca de 162 milhões de euros, em termos regionais 11% reverteram para 

Atividades Socioculturais, 10% para Publicações e Literatura e 8,6% para o 

Património. O maior gasto, de 41%, foi para os Jogos e Desportos, dos quais 23% 

verteram nos Recintos. 

Quanto às despesas de capital (Tabela 108), dos mais de 56 milhões de euros, 

cerca de 21% destinaram-se a Recintos culturais, 8,5% ao Património e 3,3% a 

Atividades socioculturais. A esmagadora maioria (61%) dirigiu-se aos Jogos e 

Desportos, dos quais 72% se disseminaram nos recintos. 
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Tabela 106: Despesas Correntes das Câmaras Municipais em Atividades Culturais e de Desporto, em Portugal e na região Norte, 201067. 

Unidade: milhares de 

euros 

Total de 

despesas 

(correntes e de 

capital) 

Total Património Publicações e literatura 

Música 
Artes 

Cénicas 

Atividades 

socioculturais 
Recintos 
Culturais 

Jogos e desportos 
 

    Total Museus Total Bibliotecas Total Recintos 

Portugal 721 091 525 805 54 794 31 790 62 744 49 135 36 266 19 356 61 478 17 914 176 859 45 964 

Norte 218 138 161 929 13 891 6 315 16 664 13 096 9 572 4 411 18 362 17 343 169 719 45 368 

  Minho-Lima 17 545 13 042 1 664 773 2 059 1 615 1 387 618 2 093 790 3 010 981 

  Cávado 20 653 15 322 974 411 1 033 786 545 95 1 949 1 223 6 530 2 824 

                                                        
 

67 Anuário Estatístico da Região Norte: 2010, Instituto Nacional de Estatística, I.P., Lisboa – Portugal 2010 
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  Ave 21 150 15 544 1 255 496 2 063 1 570 873 783 1 202 173 5 797 648 

  Grande Porto 82 299 69 388 6 638 3 188 5 434 4 960 2 951 1 197 4 226 1 940 32 637 6 109 

  Tâmega 25 960 17 199 1 165 647 2 236 1 348 1 366 223 3 157 341 8 158 1 482 

  Entre Douro e Vouga 10 873 8 668 920 270 1 058 948 866 335 1 102 217 2 814 1 554 

  Douro 21 272 10 998 531 194 1 656 1 167 582 727 2 135 358 3 909 1 287 

  Alto Trás-os-Montes 18 386 11 768 742 335 1 124 703 1 002 434 2 499 230 4 087 319 

Tabela 107: Despesas de Capital das Câmaras Municipais em Atividades Culturais e de Desporto, em Portugal e na região Norte, 201068  

                                                        
 

68 Anuário Estatístico da Região Norte: 2010, Instituto Nacional de Estatística, I.P., Lisboa – Portugal 2010 
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Unidade: milhares de 

euros 

Total de 

despesas 

(correntes e de 

capital) 

Total Património Publicações e literatura 

Música 
Artes 

Cénicas 

Atividades 

socioculturais 
Recintos 
Culturais 

Jogos e desportos 
 

    Total Museus Total Bibliotecas Total Recintos 

Portugal 721 091 195 286 30 588 10 621 8 461 7 641 2 994 416 8 380 27 639 110 289 85 888 

Norte 218 138 56 209 4 801 1 093 1 815 1 525 494 54 1 898 12 073 34 337 24 578 

  Minho-Lima 17 545 4 502 317 95 48 45 46 0 314 2 093 1 529 1 049 

  Cávado 20 653 5 331 330 37 17 12 0 0 59 3 214 1 389 998 

  Ave 21 150 5 606 228 118 46 9 69 22 364 764 4 087 1 153 
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Unidade: milhares de 

euros 

Total de 

despesas 

(correntes e de 

capital) 

Total Património Publicações e literatura 

Música 
Artes 

Cénicas 

Atividades 

socioculturais 
Recintos 
Culturais 

Jogos e desportos 
 

    Total Museus Total Bibliotecas Total Recintos 

  Grande Porto 82 299 12 910 470 212 319 138 67 15 470 1 838 9 615 5 325 

  Tâmega 25 960 8 762 924 168 899 854 71 0 160 790 5 870 4 851 

  Entre Douro e Vouga 10 873 2 205 250 9 88 85 131 0 51 813 865 668 

  Douro 21 272 10 275 1 473 99 298 289 86 18 80 2 090 6 216 5 917 

Alto Trás-os-Montes 18 386 6 618 808 356 100 91 25 0 401 472 4 765 4 618 
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4.4 Ensino Superior e Investigação 

4.4.1 Contexto regional  

4.4.1.1 Ensino 

De acordo com os Censos 2011 Portugal assinalou, na última década, um 

crescimento ao nível de instrução da população, registando hoje mais de um milhão 

de indivíduos com ensino superior completo, equivalente a cerca do dobro do 

apurado em 200169.  

No entanto, o ensino básico 1º ciclo corresponde ao nível de ensino mais elevado e 

concluído por 25% da população, enquanto que a população que não apresenta 

qualquer nível de ensino é de cerca de 19%. Os níveis de instrução correspondentes 

aos 3º e 2º ciclos atingem, aproximadamente, 16% e 13% da população, 

respetivamente. A população com ensino superior completo é de cerca de 12% e 

com ensino secundário de 13%.  

No ano letivo 2010/2011 registou-se no país o maior número de inscritos 

(403.445) no ensino superior, dos quais 30% se registaram no Norte. 

Relativamente à distribuição territorial da população que apresenta o nível de ensino 

superior completo, 30% reside na região Norte. Em Lisboa estão 37% e no Centro 

19,6%.  

Quanto à relação do nível de ensino face à população residente, em 2011 a região 

do Norte (com 10%) encontra-se praticamente em igualdade comparativa às regiões 

do Centro e Algarve. Lisboa, com níveis de ensino mais elevados, possui quase de 

17% da população com curso superior. Abaixo dos 10% estão, por ordem 

decrescente, a Madeira, o Alentejo e os Açores.  

Ao nível do ensino secundário os dados de 2011 revelam um aumento generalizado, 

nos municípios portugueses, da percentagem de população com esse grau, 

incluindo o interior, o litoral e as regiões autónomas. Em primeiro lugar e com 15,6% 

da população, aparece a região de Lisboa, sucedida pelo Algarve (com 15%). O 

Norte aparece em 5º lugar, a par da R.A. da Madeira, com cerca de 12%70. 

                                                        
 

69 Como descrito nos Censos 2011 “O processo de Bolonha, nomeadamente o ciclo de estudos integrados 
conducente ao grau de mestre -  mestrado integrado – vem trazer uma nova realidade na lógica dos graus 
académicos, uma vez que os estudantes a frequentar estes mestrados têm como qualificação académica (nível mais 
alto completo) o ensino secundário, e não uma licenciatura, como acontecia no passado. Tendo em conta a 
realidade atual, a variável qualificação académica passou a ser recolhida nos Censos 2011 como uma variável 
primária, ou seja, através da colocação de uma questão no questionário dos Censos 2011 e questionando assim 
diretamente a população sobre qual o nível de ensino mais elevado que completou. Os resultados agora 
apresentados, referem-se ao apuramento da variável de acordo com o parágrafo anterior e são diretamente 
comparáveis com a série censitária até 2001.  
70 Censos 2011 – Resultados Provisórios, Instituto Nacional de Estatística, I.P, Lisboa – Portugal 2011 
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Gráfico 134: População residente segundo o nível de ensino mais elevado e completo por NUTS II, em 201171 

 

4.4.1.2 Potencial Científico e Tecnológico do Norte 

Segundo o INE 72 , o Norte concentra 28.4% dos investigadores e 33.4% das 

unidades de investigação nacionais em I&D. Em termos globais nacionais, dos 51 

mil recursos em I&D, 59.9% estão concentrados no Ensino Superior. 

Em 2009 existiam, na Região, cerca de 14.600 indivíduos em atividades de I&D em 

“equivalente a tempo integral” (ETI), concentrados essencialmente no Ensino 

Superior (8.700) e nas Empresas (4.200). Em termos geográficos 64% concentrava-

se no Grande Porto, 14% no Cávado e 8% no Ave.  

 

Das mais de três mil unidades de investigação do país é no Norte que há a maior 

concentração (1.083, equivalente a 33.4%) seguido, com valores aproximados, por 

Lisboa (1.075). Contudo, enquanto a despesa média por unidade de investigação no 

Norte ronda os 621 milhares de euros, em Lisboa esse valor estabelece-se nos 1.4 

milhões.  

 

Comparando as NUTS III, o Grande Porto detém mais de metade das unidades 

regionais (52%), ficando o Ave, à semelhança do Cávado, com 12%.  O Norte 

concentra 24% (672 milhões) da despesa nacional total em I&D. Segundo o IPCTN73, 

em 2009 a despesa total nacional em I&D representava, globalmente, 1,71% do PIB 

nacional, confirmando o crescimento gradual desse investimento que, desde 1982 

se tem vindo a afirmar no país (Gráfico 135). 

                                                        
 

71 Censos 2011 – Resultados Provisórios, Instituto Nacional de Estatística, I.P, Lisboa – Portugal 2011 
72 Anuário Estatístico da Região Norte: 2010, Instituto Nacional de Estatística, I.P., Lisboa – Portugal 2010 
73 Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional, datado de Novembro de 2010  - resultados provisórios. 
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Tabela 108: Investigação e Desenvolvimento, 200974  

 

Unidades 

de 

investigaç

ão 

Pessoal em I&D 

(ETI)75 

Despesa 

em I&D  no 

PIB 

Despesa total em I&D 
Despesa por área 

científica 

nº nº 
> setor 

execução 
% 

Milhares de 

euros 

> fonte de 

financiament

o (%) 

> setor de execução 

(%) 

> setor de execução 

(milhares de euros) 

2009 2008 2009 

PORTUGA

L 
3 239 

51.347

,3  

Ensino 

Superior 

(57%) 

1,50  2 764.194,7 Estado (45%) Empresas (47%) 
Ciências sociais e 

humanas 417 051,5 

NORTE 1083 
14.586

,8 
Ensino 

Superior 

1,22 672 189,4 Estado (53%) Empresas (44%) 
Ciências de eng. e 

tecnologia 132.584,1 

                                                        
 

74 Anuário Estatístico da Região Norte: 2010, Instituto Nacional de Estatística, I.P., Lisboa – Portugal 2010 
75 ETI – Equivalente a Tempo Integral   
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Unidades 

de 

investigaç

ão 

Pessoal em I&D 

(ETI)75 

Despesa 

em I&D  no 

PIB 

Despesa total em I&D 
Despesa por área 

científica 

nº nº 
> setor 

execução 
% 

Milhares de 

euros 

> fonte de 

financiament

o (%) 

> setor de execução 

(%) 

> setor de execução 

(milhares de euros) 

2009 2008 2009 

(60%) 

Minho-Lima 31 277,7 
Empresa

s (56%) 
0,65 12 832,2 

Empresas 

(70%) 
Empresas (75%) 

Ciências sociais e 

humanas 1.218,7 

Cávado 129 
1.970,

2 

Ensino 

Superior 

(78%) 

1,34 103 121,8 Estado (70%) Ensino Superior (55%) 
Ciências de eng. e 

tecnologia 39.272,5 

Ave 134 
1.177, Empresa

1,76 90 723,5 
Empresas 

Empresas (76%) 
Ciências de eng. e 
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Unidades 

de 

investigaç

ão 

Pessoal em I&D 

(ETI)75 

Despesa 

em I&D  no 

PIB 

Despesa total em I&D 
Despesa por área 

científica 

nº nº 
> setor 

execução 
% 

Milhares de 

euros 

> fonte de 

financiament

o (%) 

> setor de execução 

(%) 

> setor de execução 

(milhares de euros) 

2009 2008 2009 

5 s (54%) (49%) tecnologia 16.121,0 

Grande 

Porto 
567 

9.384,

0 

Ensino 

Superior 

(59%) 

1,52 390 711,8 Estado (53%) Ensino Superior (43%) 
Ciências de eng. e 

tecnologia 70.898,1 

Tâmega 51 255,1 
Empresa

s (53%) 
0,20 8 413,1 

Empresas 

(62%) 
Empresas (62%) 

Ciências da saúde 

1.727,3 

Entre 

Douro e 

118 582,5 
Empresa

0,86 35 557,1 
Empresas 

Empresas (98%) 
Ciências da saúde 
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Unidades 

de 

investigaç

ão 

Pessoal em I&D 

(ETI)75 

Despesa 

em I&D  no 

PIB 

Despesa total em I&D 
Despesa por área 

científica 

nº nº 
> setor 

execução 
% 

Milhares de 

euros 

> fonte de 

financiament

o (%) 

> setor de execução 

(%) 

> setor de execução 

(milhares de euros) 

2009 2008 2009 

Vouga  s (97%) (96%) 336,5 

Douro 32 575,4 

Ensino 

Superior 

(94%) 

0,87 22 140,2 Estado (93%) Ensino Superior (92%) 
Ciências agrárias e 

veterinárias 5.682,0 

Alto Trás-

os-Montes 
21 364,4 

Ensino 

Superior 

(95%) 

0,39 8 689,6 

Estado (76%) 

 

Ensino Superior (84%) 
Ciências sociais e 

humanas 2.367,3 
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Gráfico 135: Despesa em I&D em percentagem do PIB76 

 

Dos 672 milhões de euros regionais em I&D, 44% é executado por Empresas e 42% 

pelo Ensino Superior. Essa despesa é financiada em 53% pelo Estado e  37% pelas 

Empresas. Comparativamente, no panorama nacional, mantém-se o Estado como 

maior financiador e as Empresas como maior executor. 

Do total regional de 379 milhões de euros77, as maiores despesas registam-se na 

área das Ciências de engenharia e tecnologia (35%) e nas Ciências sociais e 

humanas (25%). Um panorama ligeiramente invertido ao nacional, que aponta 29% 

da despesa para as Ciências sociais e humanas e 27% para as Ciências de 

engenharia e tecnologia. A menor despesa da região destina-se às Ciências 

agrárias e veterinárias. 

 

4.4.2 Formação especializada 

4.4.2.1 Ensino superior cultural e criativo na Região Norte 

Articular políticas económicas, culturais e educativas é fulcral para o 

desenvolvimento coerente do setor cultural e criativo. Para atingir esse objetivo, a 

capacidade formativa diversificada e flexível do ensino superior deverá aliar-se a um 

                                                        
 

76 Para 2008 e 2009 foram utilizados os valores do Produto Interno Bruto, a preços correntes, (B.1*g) (Base 2000 - 
€) - Trimestral; INE, Contas Nacionais Trimestrais; para os restantes anos foram usados os valores do PIB da série 
da OCDE, Main Science and Technology Indicators 2008 . Os dados foram analisados por setor de execução (1982 
a 2009 – valores provisórios) nacionais em 2009. Fonte: Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico2009, 
Novembro 2010. 
77 Os valores apresentados incluem apenas os setores Estado, Ensino Superior e Instituições Privadas sem Fins 
Lucrativos.  
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forte setor de aprendizagem informal, alicerçando serviços que potenciem o 

desenvolvimento de negócios e carreiras sustentáveis78. 

Na extensão da educação formal, as instituições de ensino superior são lugares 

privilegiados para suportar o desenvolvimento das Indústrias Criativas, quer através 

de iniciativas de investigação, quer pela promoção ativa de novos negócios ou pela 

concretização de parcerias com o tecido empresarial.  

Segundo o Estudo Macroeconómico79, no contexto dessas instituições de ensino, 

têm surgido iniciativas que, apesar de não conectadas diretamente com as 

Indústrias Criativas, promovem  atividades de empreendedorismo, de perfil 

tecnológico e inovador. Estabelecem- -se, fundamentalmente, na otimização da 

inserção profissional dos recém-licenciados e formandos através de ações 

formativas para o desenvolvimento de negócios e de incubação de empresas 

emergentes. Na área da inovação tecnológica têm-se destacado as Universidades 

do Porto, do Minho, a Católica e também a de Aveiro. Esta, apesar de não pertencer 

em pleno ao território em análise (a Escola Superior Aveiro Norte (ESAN), está 

localizada em Oliveira de Azeméis – sub-região do Norte: Entre Douro e Vouga), 

tem desenvolvido atividade e projetos com expressão e impacto na região do Norte. 

Por esse motivo, e para efeitos de análise, foi incluída nas designadas instituições 

de ensino superior da região do Norte, em análise neste capítulo. Ainda no mesmo 

Estudo Macroeconómico e a propósito da implementação de um sistema regional de 

empreendedorismo criativo, foram destacadas: a Escola Superior Artística do Porto; 

a ESAD (Escola Superior de Artes e Design); a Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto; a Escola das Artes (Universidade Católica); a ESMAE 

(Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo); o Instituto Multimédia; o Instituto 

Politécnico; a Escola Jazz - Jazz ao Norte; o Instituto das Artes e da Imagem; Escola 

Profissional de Artes do Espetáculo; o Conservatório de Música do Porto e o 

Instituto Português de Fotografia. 

Não obstantes os destaques supramencionados, analisar-se-á, de seguida e 

quantitativamente, o estado do ensino superior cultural e criativo na região. A 

metodologia consistiu na recolha exaustiva do número de inscritos no ensino 

superior, para a região em estudo, a partir dos documentos estatísticos do Gabinete 

de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI)80, do 

Ministério da Educação e Ciência português. Os dados foram filtrados por áreas de 

formação aproximadas ao setor das Indústrias Criativas (de acordo com a definição 

adotada no modelo de análise deste estudo – ver pág.27 “4.2.3 Modelo adotado 

                                                        
 

78 Estudo Macroeconómico “Desenvolvimento de um Cluster de Indústrias Criativas da Região do Norte”, Julho 2008 
79 Estudo Macroeconómico “Desenvolvimento de um Cluster de Indústrias Criativas da Região do Norte”, Julho 2008  
80 http://www.gpeari.mctes.pt/es 
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neste estudo”) e apresentados segundo as sub-regiões estatísticas do Norte. Neste 

exercício foram consideradas sete áreas de educação e formação: audiovisuais e 

produção dos media, design, artes do espetáculo, belas artes, arquitetura e 

urbanismo, ciências informáticas e marketing e publicidade. Os resultados desse 

mapeamento são apresentados na Tabela 110, encontrando-se, no Anexo I, 

informação mais detalhada, quer sobre os cursos considerados em cada uma das 

sete áreas (Tabela 112), quer sobre o nível de ensino e instituições que acolhem as 

inscrições (Tabela 113).   

De acordo com esses dados, para o ano letivo 2010/2011 inscreveram-se, no Norte, 

17 358 alunos em áreas tangentes às Indústrias Criativas, representando cerca de 

12.4% do total regional de inscritos e indiciando um aumento, na última década, de 

4191 alunos nestas áreas.  

Existem, na região, cinco instituições de ensino superior, universitário e politécnico, 

totalmente dedicadas às IC, concentradas maioritariamente no Grande Porto. Em 

2010/2011 somam 1972 alunos nos vários níveis de formação: Escola Superior 

Artística do Porto (Guimarães) (123), Instituto Superior de Tecnologias Avançadas 

de Lisboa (Porto) (95), Escola Superior de Artes e Design (959), Escola Superior 

Artística do Porto (767) e Conservatório Superior de Música de Gaia (28). 

Após o Grande Porto (com 9198) o Cávado (com 2744) é a sub-região com mais 

inscritos em cursos culturais e criativos, o que se deve, fundamentalmente, à 

Universidade do Minho que alberga 1974 alunos nestas áreas - salvaguarda-se, no 

entanto, e relativamente a esta instituição, que apesar de esta ter Escolas 

disseminadas em Braga e em Guimarães (Ave), as inscrições vertem, em pleno, no 

Cávado (Tabela 110). Na terceira colocação destaca-se, então, não uma sub-região, 

mas a Universidade de Aveiro (Centro) com 1875 inscritos, afirmando a sua  

relevância para a coligação com a região Norte. Nas duas sub-regiões referidas, a 

Arquitetura e Urbanismo (Grande Porto) e as Ciências Informáticas (Cávado) são as 

áreas que concentram maior número de inscritos. Já a Universidade de Aveiro 

destaca os Audiovisuais e Produção dos Media.. 

A nível regional (Tabela 110) as Ciências Informáticas são às áreas que albergam 

maior número de inscritos (3764). Segue-se a Arquitetura e Urbanismo (3724) e as 

Audiovisuais e Produção dos Media (2968).  As Belas-Artes, com 1184 inscritos são 

as que registam menores inscrições.   
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Tabela 109: Alunos inscritos no ensino superior, por sub-região estatística do Norte (incluindo a Universidade de Aveiro) e áreas de formação tangentes ao setor das indústrias criativas, 
2010/201181 

Sub-regiões / 
Área de 
Formação 

Minho- Lima Cávado  Ave 
 Grande 
Porto 

Entre Douro 
e Vouga 

Douro Tâmega 
Alto Trás- 
os-Montes 

Universidad
e de Aveiro 
(Centro) 

Total  

Audiovisuais e 
Produção dos 
Media 

1 329 99 1536 21 212 21 292 457 2968 

Design 278 261 54 1085 125 0 0 0 303 2106 

Artes do 
Espetáculo 

0 114 0 688 0 68 0 149 297 1316 

Belas-Artes 0 16 24 1004 0 0 0 90 50 1184 

Arquitetura e 
Urbanismo 

205 449 384 2457 0 167 0 0 62 3724 

Ciências 
Informáticas 

130 1423 33 877 66 392 55 307 426 3724 

Marketing e 
Publicidade 

76 152 77 1475 112 0 0 103 280 2275 

 
        

 
Inscritos nas IC 
por sub-regiões 
82 

690 2.744 671 9.122 324 839 76 941 1.875 17.282 

Inscritos por 
sub-regiões 83 

4.605 22.039 3.816 73.564 1.404 7.940 4.089 8.377 13 425 125.834 

 

Tabela 110: Alunos inscritos no ensino superior, por sub-região estatística do Norte (incluindo a Universidade de Aveiro) e áreas de formação tangentes ao setor das indústrias criativas, 2010/2011 

                                                        
 

81 Os dados aqui apresentados sobre os inscritos têm por base os resultados dos inquéritos estatísticos anuais, de carácter censitário, às instituições de ensino superior sobre os alunos 
matriculados e os diplomados do ensino superior, com período de referência a 31 de dezembro, realizados pelo Ministério da Educação e Ciência (MEC). Os níveis de formação incluídos são: 
Bacharelato, Licenciatura, Mestrado, Doutoramento, Especialização Pós-Licenciatura e Cursos de Especialização Tecnológica. Os dados sobre as estimativas anuais da população residente têm 
como fonte o Instituto Nacional de Estatística. Nota: o ensino universitário inclui instituições não integradas em universidades e o ensino politécnico inclui instituições não integradas em institutos 
politécnicos e unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.  
82 Indica o número total de inscritos, nas áreas de formação aproximadas às Indústrias Criativas (IC), nas sub-regiões estatísticas do Norte. 
83 Indica o número total de inscritos, independentemente da área de formação, nas sub-regiões estatísticas do Norte.  
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Numa análise genérica o Grande Porto é, percentualmente, a sub-região que apresenta a 

distribuição mais eclética de inscritos, apesar do destaque dos 27% na Arquitetura e 

Urbanismo, equivalente a 2457 inscrições. É também neste território que, à exceção das 

Ciências Informáticas que são dominadas pelo Cávado, converge o maior número de 

inscritos na generalidade das áreas de formação em análise.  

As sub-regiões Tâmega (72%), Cávado (52%) e Douro (47%) sustentam-se nas Ciências 

Informáticas. Com elevada mas menor expressão seguem-se, nestes territórios, os 

Audiovisuais e Produção dos Media (28% no Tâmega e 25% no Douro) e a Arquitetura e 

Urbanismo (16% no Cávado). 

O Design destaca-se no Grande Porto (1085 inscritos - representando apenas 7% do total de 

do setor), na Universidade de Aveiro (303 - 16%) e no Minho-Lima (278 - 40%). Apesar de 

Entre Douro e Vouga, nominalmente, não constar nos três primeiros lugares, é logo a seguir 

ao Minho-Lima a sub-região com maior percentagem de inscritos em Design (39%).  

Quanto às Artes do Espetáculo, apenas quatro sub-regiões e a Universidade de Aveiro (UA), 

as incluem nos planos de formação (à semelhança das Belas Artes). Além do Grande Porto, 

com 688 inscritos numa percentagem de 7%, segue-se a Universidade de Aveiro, com 297, 

refletindo a maior proporção (16%). Percentualmente, Alto Trás-os-Montes iguala Aveiro 

(16%).  

Esta sub-região, com apenas 90 inscritos em Belas Artes é, depois do Grande Porto (com 

1004) a segunda maior concentração regional nesta área de formação. Contudo, este setor 

representa apenas 9% da sua estrutura, que se garante pela aposta nas Ciências 

Informáticas (33%) e nos Audiovisuais e Produção dos Media (31%).  

A Universidade de Aveiro (UA), transversal a todas as áreas consideradas no estudo, dedica 

metade das inscrições às Ciências Informáticas (23%) e Audiovisuais e Produção dos Media 

(24%). A presença da Arquitetura e Urbanismo e das Belas Artes, sendo as menos evidentes 

representam, cada uma, 3%.   

Há uma elevada concentração de estudantes no Porto, Minho e Aveiro, nas áreas das 

Indústrias Criativas. Se essa disseminação geográfica revela, por um lado, a existência de 

massa crítica e potencial de surgimento de atividades e negócios criativos, emitem, por outro, 

um alerta para a necessidade de se consolidarem programas, projetos e demais iniciativas, 

que sejam capazes de reter e potenciar essa massa crítica e esses negócios na região, 

consolidando clusters e projetando a economia criativa.  

 

4.4.2.2 Núcleos especializados de Investigação e Incubação no Ensino Superior  

Os principais polos universitários com influência no território da região Norte (Porto, Minho e 

Aveiro) têm departamentos especializados de investigação e desenvolvimento, os quais têm 

revelado alguma eficácia na transferência de conhecimento e tecnologia para o setor não-

universitário, assim como na ligação ao mercado. 



 

235 

No contexto do ensino superior não-universitário, existem iniciativas de instituições de ensino 

da região para a promoção do empreendedorismo, as quais assentam essencialmente em 

duas tipologias de atividades:  

 Ações de sensibilização e formação de professores e alunos para a promoção do 

empreendedorismo nas escolas;  

 Concursos para captação de ideias de negócio e facilitação do acesso a fontes de 

financiamento.  

Nesta linha destaca-se o concurso “Poliempreende – Projetos de Vocação Empresarial” 

destinado a estudantes, diplomados e professores de institutos politécnicos, que visa o 

desenvolvimento de competências empresariais, estímulo ao desenvolvimento de empresas 

de base tecnológica e fixação de quadros de valor à região84. 

A produção de conhecimento universitário nas áreas das indústrias criativas é um facto 

decisivo para a economia criativa e para a formação de massa crítica. Na Região Norte têm 

sido desenvolvidos projetos que procuram dar consistência à relação Universidade-Empresa-

Território85. Alguns desses estão a seguir descritos: 

a) Design Studio, um projeto da FEUP no âmbito do protocolo entre o Governo Português e 

o MIT. O objetivo é constituir um espaço pluridisciplinar que potencie a transformação de 

projetos de investigação em produtos com aplicação concreta na área industrial;  

b) Spinlogic, uma iniciativa da Universidade Católica do Porto (UCP) pela dinamização de 

atividades curriculares e extracurriculares, de incentivo ao empreendedorismo, à incubação 

de negócios e ao apoio a diferentes processos de transferência de tecnologia. Na área das 

Indústrias Criativas é integrado com o Centro de Criatividade Digital proporcionando um 

ecossistema de cerca projetos empresariais, incubados fisicamente na UCP ou integrados na 

Rede ARTSpin. 

c) ID+, resulta de uma parceria na área do design entre a Universidade de Aveiro 

(Departamento de Arte e Comunicação) e a Universidade do Porto (Faculdade de Belas 

Artes). 

d) UPIN - Universidade do Porto Inovação, é o gabinete de transferência de tecnologia da 

Universidade do Porto. Criada em 2004, a UPIN está sob a tutela do Pelouro para a I&D, 

Inovação e IRICUP, da Reitoria da Universidade do Porto. Encontra-se estruturada em três 

áreas funcionais: Programas de Apoio à I&D e Inovação, Valorização da I&D e 

Empreendedorismo e Interface Empresas – Universidade.  

e) CCG - Centro de Computação Gráfica, é uma entidade sediada na Universidade do 

Minho, no campus de Azurém e qualificada pelo Sistema Científico e Tecnológico Nacional 

(SCTN) para a Prestação de Serviços de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico e 

para Consultoria e Serviços de Apoio à Inovação a empresas. De forma autónoma ou como 

parceiro estratégico, posiciona-se desde a sua génese como ‘interface’ entre as fontes do 

                                                        
 

84 Fonte: Estudo Macroeconómico Desenvolvimento de um Cluster de Indústrias Criativas na Região Norte de 
Portugal, 2008. 
85 Parte desta informação foi identificada no Estudo Macroeconómico. 
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saber (Universidades) e a economia (Empresas), através de projetos vocacionados para a 

prestação de serviços e transferência de tecnologia nas áreas afins à computação gráfica, 

tecnologias da informação, comunicação e eletrónica e suas aplicações. 

f) Instituto de Design, uma plataforma aberta de comunicação entre a indústria e os centros 

produtores de conhecimento, com vista ao desenvolvimento económico através do design. 

Em estreita articulação com a Universidade do Minho e com outras instituições ligadas à 

investigação, afirmar-se-á como um centro especializado em design nas áreas da moda, do 

produto e do multimédia. 

g) Centro Avançado de Formação Pós-Graduada, assentando a sua atividade em projetos 

de ensino e projetos de I&D centrados na Universidade do Minho, visa fomentar o 

desenvolvimento articulado da inovação e tecnologia, potenciar a oferta do ensino pós-

graduado, captar novos públicos e promover a formação multidisciplinar em função das 

necessidades e perspetivas do tecido económico local e regional. 

Por fim, refere-se a iniciativa Criatec – “where creativity meets management”, projeto 

nascido de um protocolo entre a ADDICT – Agência para o Desenvolvimento das Indústrias 

Criativas – e a Escola de Gestão do Porto – University of Porto Business School (EGP-

UPBS) surge como uma estreita colaboração entre empreendedores criativos indicados pela 

ADDICT e alunos de MBA (Magellan e Executivo) daquele estabelecimento de ensino. Com 

o objetivo de introduzir no mercado um novo projeto, produto ou serviço, ou ajudar esses 

elementos já estabelecidos a atingir patamares mais elevados no mercado, aos estudantes 

de MBA da Escola de Gestão são apresentados projetos e entidades do Cluster de Indústrias 

Criativas.
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4 CONCLUSÕES 

Como nota final do presente estudo, apontam-se as principais conclusões extraídas do 

trabalho e propõem-se algumas medidas a incorporar nas políticas para incremento e 

desenvolvimento das ICC na região e no país. 

 Ao longo do presente documento fica provado que o Norte de Portugal reúne todas as 

condições para a dinamização de um cluster regional de Indústrias Culturais e Criativas, 

sendo este já um setor dinâmico na região; 

 Fica demonstrada a capacidade das ICC na criação de riqueza e emprego, mesmo em 

contextos de crise, integrando a região Norte de Portugal já um assinalável conjunto de 

empresas e instituições de referência a nível nacional e internacional; 

 Na maior parte das atividades incluídas nos subsectores estudados neste trabalho, o 

desenvolvimento da atividade não depende de nenhum recurso limitado, pelo contrário, 

está fortemente ligada ao capital intelectual e à criatividade; 

 As indústrias culturais e criativas são um dos sectores com maior potencial de criação 

de emprego, mas as exigências ao nível da qualificação de pessoal estão, cada vez 

mais, dependentes de novas competências profissionais e novos perfis ocupacionais, 

questão que ganha particular relevância em subsectores como o Design e as TIC e seus 

cruzamentos com os demais subsectores; 

 Algumas das empresas tradicionais da região sobreviveram adotando inovações 

tecnológicas, incorporadas nos equipamentos empregues no processo produtivo, mas 

não assumiram a componente criativa e de design, que foi importada; 

 As indústrias culturais e criativas desempenham um importante papel como impulsoras 

de mudança tecnológica e adaptação à globalização da economia em geral; 

 Constata-se uma tendência para a confluência da arte, ciência e tecnologia, o que 

proporciona a criação de trabalhos inovadores, convergentes e transnacionais, e que 

facilitam os necessários processos de internacionalização; 

 O valor simbólico que a arquitetura tem em Portugal, que conta com figuras de renome 

no panorama internacional, não está retratada nos resultados económicos do subsector, 

o que faz redundar numa falta de imagem de marca e de fragilidades no que se refere 

às capacidades de internacionalização; 

 Os investimentos públicos realizados nos últimos anos criaram uma infraestrutura sólida 

e alargada em termos geográficos e sub-setoriais, colocando claramente a região Norte 

de Portugal na vanguarda deste sector a nível nacional; 

 Os investimentos em incubadoras criativas e os programas de empreendimento não 

foram acompanhados de um reforço no capital de risco-semente ou de produtos 

financeiros que facilitam a consolidação deste setor; 
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 O trabalho aqui apresentado, em suma, prova que as indústrias culturais e criativas 

representam uma oportunidade na criação de emprego, no aumento da atividade 

económica e no reforço da competitividade empresarial da região Norte e da Euro-

região Galiza-Norte de Portugal. 

Cabe aqui também enunciar, uma vez mais, alguns desafios que do ponto de vista 

metodológico dificultam a determinação do potencial das ICC no território no que se refere à 

sua dinâmica económica e massa crítica. Como já foi referido, não existe uma taxonomia 

própria para a classificação de atividade culturais e criativas em Portugal, pelo que se torna 

necessário estabelecer uma correspondência dos subsectores das ICC com a Classificação 

das Atividades Económicas (CAE), a qual se assume contornos de grande imprecisão por 

não ser possível relacionar diretamente as duas referências. 

Acresce ainda que os sistemas estatísticos nacionais e as bases de dados empresariais 

disponíveis não permitem captar uma parte significativa do trabalho artístico e cultural no 

sentido mais estrito, pelo facto de este assumir outros contornos, seja de trabalho 

associativo, voluntário ou informal, seja de trabalho temporário, completo ou integrado sob 

formas de outsourcing, mas não formal. 

Importa sublinhar, uma vez mais, que neste trabalho são analisados dados das empresas 

extraídos do Registo Comercial, ou seja, apenas são consideradas as sociedades comerciais 

(setor empresarial), o que acarreta várias implicações, como o facto de estes dados não 

incluírem os trabalhadores por conta própria ou autónomos; não considerarem os dados das 

administrações públicas, fundações ou associações que, em alguns setores como os 

relacionados com bibliotecas, arquivos, museus e património, apresentam um grande volume 

de negócios; e referirem-se apenas às sociedades com sede social no Norte de Portugal e, 

por isso, não incluem as empresas com filiais ou delegações, como podem ser os grandes 

grupos editoriais ou de exibição cinematográfica, entre outros.. 

Não obstante as limitações de carácter metodológico, a situação esboçada, a partir dos 

dados analisados ao longo deste documento, permite sugerir algumas propostas de atuação, 

suscetíveis de serem adotadas pelos diferentes agentes regionais ou nacionais, com vista à 

consolidação do Cluster regional. 

 Os instrumentos financeiros de estímulo à atividade empresarial devem ser adaptados 

às especificidades das indústrias criativas que têm modelos de negócio muito 

particulares e resultam essencialmente do facto dos seus processos produtivos serem 

essencialmente imateriais; 

 No contexto atual de crise e contenção da despesa, é preciso utilizar novos 

instrumentos de apoio às empresas e próximos das suas necessidades, pelo que se 

propõem três instrumentos: a criação de um (ou vários) fundos de investimento de 

capital de risco dirigidos aos negócios criativos, a criação de uma plataforma que 

através de micro-contribuições permita a implementação de novos projetos 

empreendedores, e a realização de um sistema de intermediação universidades-

investidores-empreendedores, promovendo também o encontro empresarial intersetorial 

e inter-regional; 
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 A análise subsector al realizada permite concluir que se torna necessário incidir na 

inovação de base não tecnológica e promover a transferência do setor criativo para 

sectores consolidados da economia portuguesa (efeito polinização sobre outros setores 

produtivos); 

 O acesso aos mercados internacionais é uma necessidade das empresas do setor das 

indústrias culturais e criativas, que não deve limitar-se a uma mera assistência a feiras, 

mas articular-se num programa específico de acesso a mercados internacionais, através 

da organização de mostras e missões empresariais nos mercados alvo; 

 Perante a reduzida representatividade do setor audiovisual dentro das ICC da região 

Norte, por não dispor de centros de produção independentes que possam ter um efeito 

na procura de serviços, em consequência do forte centralismo em torno de Lisboa, 

torna-se necessário promover um modelo para o investimento e reforço do sector 

audiovisual na região, que passará sempre pelas novas plataformas digitais; 

 Para garantir um desenvolvimento sustentável de uma nova Economia Criativa é 

necessário que a Agenda da Cultura seja convergente com a Agenda da Educação, de 

modo que o sistema educacional incorpore a criatividade nas suas prioridades; 

 No domínio da educação é ainda aconselhável pensar em modelos que contribuam para 

a transformação dos hábitos de consumo cultural, fornecendo instrumentos que elevem 

os padrões de juízo crítico e orientem para uma procura de cultura mais orientada para 

a produção de valor; 

 A dotação infraestrutural recentemente realizada (incubadoras e espaços de criação) 

deve agora ser complementada por uma mais incisiva aposta no estímulo ao 

empreendedorismo e internacionalização dos negócios e dos agentes; 

 Seria necessária uma reorientação das infraestruturas culturais (auditórios, grandes 

espaços culturais, etc.) direcionada à produção, em vez da focalização no consumo, de 

forma a mobilizar recursos; 

 A consciência e configuração do setor das indústrias culturais e criativas, bem como a 

inclusão das políticas de apoio às empresas deste setor na agenda pública central e 

regional, são recentes. No sentido do reforço destes aspetos, é conveniente o 

conhecimento do setor e difusão dos indicadores relacionados com o seu nível de 

atividade e de procura e os relativos à dimensão económica e laboral. Tudo isto torna 

imprescindível a sua monitorização permanente através da criação de um Observatório 

permanente das indústrias culturais e criativas e de uma Conta Satélite para o sector, 

que permitam ultrapassar as gritantes fragilidades do sistema estatístico nacional nesta 

área; 

 Os agentes institucionais e administrações prestam particular atenção aos grandes 

valores económicos do setor e abordam as ICC do lado do problema e não da solução. 

As políticas públicas deveriam dar mais importância e apoiar a parte da procura e não 

da oferta, a de produção e não a de consumo e de setores emergentes face a setores 

consolidados.
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5 ANEXO I: Cursos superiores integrados nas áreas de educação e formação aproximadas às ICC, na 

análise. 2010/2011. Alunos inscritos, na Região Norte, em áreas aproximadas às ICC, 2010/2011.  
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Tabela 111: Cursos superiores integrados nas áreas de educação e formação aproximadas às ICC, na análise. 2010/2011. 

ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR 

Audiovisuais e Produção dos Media _ Animação Digital;  

_ Arte Multimédia, Artes e Multimédia;  

_ Artes Visuais – Fotografia;  

_ Artes/BD/Ilustração;  

_ Artes/Desenho;  

_Cine-Vídeo;  

_ Cinema e Audiovisual; 

_ Comunicação Audiovisual, Comunicação Audiovisual e Multimédia;  

_ Desenvolvimento de Produtos Multimédia; 

_ Design de Comunicação, Design de Comunicação (Arte Gráfica), Design e Comunicação, 

Design e Comunicação Multimédia; 
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ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR 

_ Design Gráfico e de Publicidade, Design Gráfico e Projetos Editoriais;  

_ Educação Multimédia;  

_ Fotografia;  

_ Ilustração, Ilustração: e Animação, Gráfica; Media Digitais; Multimédia;  

_ Realização - Cinema e Televisão;  

_ Tecnologia: da Comunicação Audiovisual, da Comunicação Multimédia, e Arte Digital, 

Multimédia;  

_ Tecnologias e Design de Multimédia. 

Design _ Design, Design: da Imagem, de Ambientes, de Calçado e Marroquinaria, de Equipamento, de 

Produto, e Desenvolvimento de Produto, e Marketing, e Marketing de Moda, Industrial, Integrado, 

Materiais e Gestão do Produto;   

_ Tecnologia e Design de Produto. 

Artes do Espetáculo _ Animação: Artística, Cultural, e Produção Artística, Teatral;  
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ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR 

_ Canto, Canto Teatral;  

_Instrumento – área de: Clarinete; Contrabaixo; Corda Dedilhada; Cordas; Cravo; Fagote; Flauta; 

Flauta de Bisel; Guitarra Clássica; Percussão; Piano; Piano de Acompanhamento; Sopro; 

Trombone; Trompa; Oboé; Trompete; Violeta; Violino, Violoncelo; área de Corda Dedilhada, área 

de Cordas, área de Música Antiga, área de Percussão, área de Sopros, área de Teclas; 

_Composição, Composição e Teoria Musical; 

_Direção Musical; 

_Estudos Artísticos; 

_Estudos de Teatro; 

_Expressão Dramática e Criação Teatral na Educação; 

_Formação Musical; 

_Jazz; 

_Música, Música: Direção, Antiga, Antiga (Instrumento - área de), Sacra, variante de Canto, 

variante de Composição, variante de Jazz, variante de Música Antiga, variante de Produção e 

Tecnologias da Música; 
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ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR 

_Musicologia; 

_Musicoterapia; 

_Pedagogia do Instrumento; 

_Performance Musical; 

_Produção e Tecnologias da Música; 

_Teatro - Interpretação e Encenação; Teatro: Interpretação e Encenação, e Artes Performativas, 

variante de Interpretação, variante de Produção e Design.  

Belas Artes _Arte, Arte: Conservação e Restauro, Contemporânea, e Comunicação, e Design, e Design para o 

Espaço Público;  

_Artes, Artes: + Design, Decorativas, Plásticas (Escultura, Pintura, e Intermédia, e Multimédia), 

Visuais, Comunicação e Design, variante de Design Paisagístico, /Desenho; 

_Ciência e Tecnologia das Artes, Ciências da Arte; 

_Conservação: de Bens Culturais, de Pintura, e Restauro de Bens Culturais;  
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ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR 

_Criação Artística Contemporânea; 

_Desenho, Desenho e Técnicas de Impressão; 

_Escultura; 

_Estudos Artísticos e Culturais; 

_Estudos de Arte; 

_História: da Arte, da Arte Portuguesa, de Arte, de Arte em Portugal, variante de História da Arte; 

_Pintura; 

_Prática e Teoria do Desenho; 

_Práticas: Artísticas Contemporâneas, e Teorias do Desenho; 

_Técnicas e Conservação de Pintura; 

_Teoria das Artes. 

Arquitetura e Urbanismo 

_ Arquitetura, Arquitetura: e Urbanismo, Paisagista, Paisagista e Ecologia Urbana; 
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ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR 

_As Cidades e o Desenvolvimento Regional; 

_Engenharia: Rodoviária, Topográfica, Urbana, Geografia - Dinâmicas Espaciais e Ordenamento 

do Território; 

_Metodologias de Intervenção no Património Arquitetónico; 

_Planeamento do Território: Inovação e Políticas de Desenvolvimento, Ordenamento das Cidades, 

Riscos Naturais e Tecnológicos;  

_Planeamento: e Organização do Espaço Territorial, e Projeto do Ambiente Urbano, Regional e 

Urbano;  

_Reabilitação do Património Edificado; 

_Riscos, Cidades e Ordenamento do Território; 

_Topografia: e Desenho Assistido por Computador, e Sistemas de Informação Geográfica,  

_Urbanismo e Ordenamento do Território. 

Ciências Informáticas 

_Ciência de Computadores, Ciências da Computação; 

_Computação e Instrumentação Médica, Computação Gráfica e Ambientes Virtuais, Computação 
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ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR 

Móvel;  

_Desenvolvimento: de Sistemas de Informação, de Software e Administração de Sistemas; 

_Engenharia: da Produção e Manutenção Industrial, Engenharia de Sistemas, Multimédia; 

_Gestão: da Informação, de Redes e Sistemas Informáticos, de Sistemas de Informação e 

Multimédia; 

_Informação e Comunicação em Plataformas Digitais; 

_Informática, Informática: de Gestão, e Comunicações, Industrial, Informática/Matemáticas 

Aplicadas; 

_Instalação e Manutenção de Redes e Sistemas Informáticos; 

_Inteligência: Artificial e Computação, Artificial e Sistemas Inteligentes, Competitiva; 

_Matemática Computacional, Matemática e Ciências da Computação; 

_MBA em Sistemas de Informação e e-Business; 

_Produção Integrada por Computador; 
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ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR 

_Programação de Aplicações Web; 

_Segurança Informática em Redes de Computadores; 

_Serviços de Informação; 

_Sistemas de Dados e Processamento Analítico;  

_Sistemas de Informação e Software; 

_Sistemas de Informação, Sistemas de Informação e Multimédia; 

_Sistemas e Tecnologias de Informação para as Organizações; 

_Sistemas Móveis; 

_Tecnologias da Informação, Tecnologias da Informação e da Comunicação; 

_Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação, Tecnologias e Sistemas de Informação; 

_TIC - Educação e Formação. 

Marketing e Publicidade 

_Marketing; Marketing e Estratégia; Relações Públicas e Publicidade; Marketing, Publicidade e 

Relações Públicas; Gestão de Marketing; Marketing e Comércio Internacional; Relações Públicas 
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ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR 

empresariais; Marketing Internacional e Promoção Turística; Ciências do Consumo; Direção 

Comercial e Marketing; Marketing Digital. 
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Tabela 112: Alunos inscritos, na Região Norte, em áreas aproximadas às ICC, 2010/2011. 

Estabelecimento de 
Ensino (a) 

Unidade Orgânica Curso Superior Área de Educação e Formação 
2000/0
1 

2010/11 
(2) 

2000/01 2010/11 (2) 

NUTS III MINHO - LIMA 

Instituto Politécnico 
de Viana do Castelo 

Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão 

CO - Desenvolvimento de Produtos Multimédia 213 - Audiovisuais e Produção dos Media - 1 0 1 

B - Engenharia e Design do Produto 

214 - Design 

42 - 

166 253 

LB - Design do Produto 124 - 

L1 - Design de Ambientes (regime pós-laboral) - 4 

L1 - Design de Ambientes - 95 

L1 - Design do Produto - 143 

M2 - Design Integrado - 11 

B - Artes, Comunicação e Design, variante de Design Paisagístico 211 - Belas-Artes 58 - 58 0 

CO - Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação 

481 - Ciências Informáticas 

- 28 

0 130 
M2 - Tecnologia e Gestão de Sistemas de Informação - 12 

Escola Superior de 
Ciências Empresariais 

CO - Gestão de Redes e Sistemas Informáticos - 14 

L1 - Informática de Gestão - 76 

L1 - Marketing e Comunicação Empresarial (regime pós-laboral) 
342 - Marketing e Publicidade 

- 16 
0 74 

L1 - Marketing e Comunicação Empresarial - 58 

Subtotal 224 458 

Escola Superior 
Gallaecia 

Escola Superior 
Gallaecia 

L - Design 
214 - Design 

5 - 
5 25 

L1 - Design - 25 

L - Arquitetura e Urbanismo 
581 - Arquitetura e Urbanismo 

135 - 
135 205 

M - Arquitetura e Urbanismo - 205 

Subtotal 140 230 

Universidade 
Fernando Pessoa 

Universidade Fernando 
Pessoa (unidade de 
Ponte de Lima) 

L - Relações Públicas 342 - Marketing e Publicidade 54 2 54 2 

Subtotal 54 2 

TOTAL IC MINHO-LIMA  418 690 

NUTS III AVE 
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Escola Superior 
Artística do Porto 
(Guimarães) 

  

L1 - Artes/BD/Ilustração 

213 - Audiovisuais e Produção dos Media 

- 24 

0 99 
L1 - Artes/Grafismo Multimédia - 46 

M2 - Ilustração - 21 

M2 - Animação Digital - 8 

B - Desenho 

211 - Belas-Artes 

22 - 

56 24 B - Pintura 34 - 

L1 - Artes/Desenho - 24 

Subtotal 
56 123 

Universidade Lusíada 
de Vila Nova de 
Famalicão 

  L1 - Design 214 - Design - 54 0 54 

L - Arquitetura 

581 - Arquitetura e Urbanismo 

479 - 

479 384 MI - Arquitetura - 383 

D3 - Arquitetura - 1 

L1 - Marketing 
342 - Marketing e Publicidade 

- 75 
0 77 

M2 - Marketing - 2 

Subtotal 
479 515 

Escola Superior de 
Tecnologias de Fafe  

  

B - Informática e Gestão 

481 - Ciências Informáticas 

45 - 

45 33 
L1 - Informática de Gestão - 33 

Subtotal 45 33 

TOTAL IC AVE  580 671 

NUTS III CÁVADO 

Universidade do 
Minho 

  M2 - Tecnologia e Arte Digital 213 - Audiovisuais e Produção dos Media - 34 0 34 

L1 - Design e Marketing de Moda 

214 - Design 

- 91 

15 104 
E - Design e Marketing 6 - 

M - Design e Marketing 9 - 

M2 - Design e Marketing - 13 

L1 - Música (regime pós-laboral) 212 - Artes do Espetáculo - 114 0 114 

L - Arquitetura 581 - Arquitetura e Urbanismo 195 - 195 447 
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MI - Arquitetura - 381 

M2 - Engenharia Urbana - 35 

D - Arquitetura - 2 

D3 - Arquitetura - 29 

L - Informática de Gestão 

481 - Ciências Informáticas 

604 - 

1078 1123 

L - Matemática e Ciências da Computação 423 - 

L1 - Tecnologias e Sistemas de Informação (regime pós-laboral) - 166 

L1 - Tecnologias e Sistemas de Informação - 334 

L1 - Ciências da Computação - 226 

E - Informática 11 - 

E - Sistemas de Informação 14 - 

M - Informática 8 - 

M - Matemática Computacional 0 - 

M - Sistemas de Informação 13 - 

M2 - Sistemas de Informação - 24 

M2 - Engenharia de Sistemas - 40 

M2 - Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação - 60 

M2 - Informática - 66 

M2 - Serviços de Informação - 28 

D - Informática 5 1 

D - Tecnologias e Sistemas de Informação - 2 

D3 - Informática - 113 

D3 - Tecnologias e Sistemas de Informação - 63 

L1 - Marketing (regime pós-laboral) 

342 - Marketing e Publicidade 

- 38 

0 152 M2 - Marketing e Gestão Estratégica - 76 

D3 - Marketing e Estratégia - 38 

Subtotal 1288 1974 

Instituto Politécnico Escola Superior de CO - Desenvolvimento de Produtos Multimédia 213 - Audiovisuais e Produção dos Media - 54 0 287 
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do Cávado e do Ave Tecnologia L1 - Design Gráfico - 127 

L1 - Design Gráfico (regime pós-laboral) - 81 

M2 - Ilustração e Animação - 25 

L1 - Design Industrial 
214 - Design 

- 136 
0 157 

M2 - Design e Desenvolvimento do Produto - 21 

CO - Instalação e Manutenção de Redes e Sistemas Informáticos 

481 - Ciências Informáticas 

- 47 

0 182 L1 - Informática - 62 

L1 - Informática (regime pós-laboral) - 73 

Subtotal 0 626 

Universidade Católica 
Portuguesa (Braga) 

Faculdade de Ciências 
Sociais 

L1 - Formação e Comunicação Multimédia 
213 - Audiovisuais e Produção dos Media 

- 8 0 8 

Faculdade de Filosofia L1 - Estudos Artísticos e Culturais 211 - Belas-Artes - 16 0 16 

Faculdade de Ciências 
Sociais 

L1 - Planeamento e Organização do Espaço Territorial 581 - Arquitetura e Urbanismo - 2 0 2 

L1 - Tecnologias de Informação e Comunicação 481 - Ciências Informáticas - 118 0 118 

Subtotal 0 144 

TOTAL IC CÁVADO  1288 2744 

NUTS III GRANDE PORTO 

Universidade do Porto 

 Faculdade de Ciências M - Educação Multimédia 

213 - Audiovisuais e Produção dos Media 

12 - 

322 357 

 Faculdade de 
Engenharia 

M - Tecnologia Multimédia 12 - 

M2 - Multimédia - 76 

D3 - Media Digitais - 32 

Faculdade de Belas-
Artes 

L - Design de Comunicação (Arte Gráfica) 298 - 

L1 - Design de Comunicação - 228 

M2 - Design Gráfico e Projetos Editoriais - 21 

 Faculdade de 
Engenharia 

E - Design e Desenvolvimento de Produto 

214 - Design 

- 27 

20 74 

M - Design Industrial 20 - 

M2 - Design Industrial - 18 

Faculdade de Belas-
Artes 

E - Design de Produto - 12 

M2 - Design da Imagem - 17 
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Faculdade de Letras M2 - Estudos de Teatro 

212 - Artes do Espetáculo 

- 11 

0 24 Faculdade de Belas-
Artes 

M2 - Estudos Artísticos - 13 

Faculdade de Letras 

L - História, variante de História da Arte 

211 - Belas-Artes 

78 - 

705 690 

L - História da Arte 103 - 

L1 - História da Arte - 121 

M2 - História da Arte Portuguesa - 22 

D3 - História da Arte Portuguesa - 34 

Faculdade de Belas-
Artes 

L - Artes Plásticas - Escultura 242 - 

L - Artes Plásticas - Pintura 282 - 

L1 - Artes Plásticas - 410 

M2 - Pintura - 16 

M2 - Práticas Artísticas Contemporâneas - 11 

D3 - Arte e Design - 76 

Faculdade de 
Arquitetura 

L - Arquitetura 

581 - Arquitetura e Urbanismo 

970 - 

1021 1092 

MI - Arquitetura - 809 

MI - Planeamento e Projeto do Ambiente Urbano 19 - 

D3 - Arquitetura - 71 

 Faculdade de Ciências 

L1 - Arquitetura Paisagista - 125 

M2 - Arquitetura Paisagista - 49 

D3 - Arquitetura Paisagista e Ecologia Urbana - 4 

D3 - Arquitetura Paisagista - 4 

Faculdade de 
Engenharia 

M - Planeamento e Projeto do Ambiente Urbano 12 - 

Faculdade de Letras 
M - Planeamento Urbano e Regional 20 - 

M2 - Riscos, Cidades e Ordenamento do Território - 30 

Faculdade de Ciências 

L - Ciência de Computadores 

481 - Ciências Informáticas 

332 - 

402 256 
L1 - Ciência de Computadores - 169 

M - Informática 26 - 

M - Inteligência Artificial e Computação 10 - 
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M2 - Ciência de Computadores - 20 

D - Ciências de Computadores 11 - 

D3 - Informática - 12 

D3 - Ciência de Computadores - 23 

M - Gestão da Informação 23 - 

D3 - Informática - 5 

Faculdade de Letras D3 - Informação e Comunicação em Plataformas Digitais - 27 

Faculdade de Economia M2 - Marketing 342 - Marketing e Publicidade - 43 0 43 

Subtotal  2470 2536 

Universidade Católica 
Portuguesa 

Escola das Artes 

L - Som e Imagem 

213 - Audiovisuais e Produção dos Media 

205 - 

250 277 
L1 - Som e Imagem - 207 

M - Som e Imagem 45 - 

M2 - Som e Imagem - 70 

L - Música 

212 - Artes do Espetáculo 

17 - 

17 29 
L1 - Música - 19 

M2 - Performance Musical - 3 

D3 - Música - 7 

Escola das Artes 

L- Arte 

211 - Belas-Artes 

28 - 

28 122 

L1 - Arte - Conservação e Restauro - 48 

M2 - Conservação e Restauro de Bens Culturais - 22 

D3 - Ciência e Tecnologia das Artes - 39 

D3 - Conservação de Bens Culturais - 10 

D3 - Teoria das Artes - 3 

Faculdade de Economia 
e Gestão (Porto) M2 - Marketing 

342 - Marketing e Publicidade 
- 43 0 43 

Subtotal  295 471 

Universidade Lusíada Universidade Lusíada 

L - Design Industrial 

214 - Design 

95 - 

95 68 L1 - Design - 57 

M2 - Design de Interiores e Equipamentos - 11 
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L1 - Arquitetura 

581 - Arquitetura e Urbanismo 

1274 - 

1274 728 MI - Arquitetura - 720 

D3 - Arquitetura - 8 

L1 - Marketing 342 - Marketing e Publicidade - 9 0 9 

Subtotal  1369 805 

Universidade 
Portucalense Infante 
D. Henrique 

Universidade 
Portucalense Infante D. 
Henrique 

L - Informática/Matemáticas Aplicadas 

481 - Ciências Informáticas 

123 - 

448 148 

L - Informática de Gestão 316 - 

L1 - Informática - 71 

L1 - Tecnologias e Sistemas de Informação - 66 

M - Informática 9 - 

M2 - Informática - 4 

D3 - Informática - 7 

M - Marketing 342 - Marketing e Publicidade 33 - 33 0 

Subtotal  481 148 

Universidade 
Fernando Pessoa 

Universidade Fernando 
Pessoa 

L - Arquitetura e Urbanismo 

581 - Arquitetura e Urbanismo 

50 1 

50 110 MI - Arquitetura e Urbanismo - 106 

M - Políticas Públicas Urbanas - 3 

CO - Programação de Aplicações Web 

481 - Ciências Informáticas 

- 22 

42 25 L - Informática de Gestão 42 2 

M - Inteligência Competitiva - 1 

DE - Marketing 

342 - Marketing e Publicidade 

5 - 

534 5 
L - Marketing 129 1 

L - Engenharia Publicitária 256 4 

L - Relações Públicas 144 - 

Subtotal  626 140 

Instituto Politécnico 
do Porto 

Instituto Politécnico do 
Porto 

B - Tecnologia da Comunicação Audiovisual 

213 - Audiovisuais e Produção dos Media 

119 - 

134 269 

Escola Superior de 
Educação 

L1 - Artes Visuais e Tecnologias Artísticas - 79 
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Escola Superior de 
Música e das Artes do 
Espetáculo 

L1 - Tecnologia da Comunicação Audiovisual - 89 

L1 - Tecnologia da Comunicação Multimédia - 70 

M2 - Comunicação Audiovisual - 31 

Instituto Superior de 
Engenharia do Porto 

M2 - Design Gráfico e de Publicidade 15 - 

Escola Superior de 
Música e das Artes do 
Espetáculo 

L1 - Design 214 - Design - 141 0 141 

LB - Canto 

212 - Artes do Espetáculo 

20 - 

333 539 

LB - Composição 11 - 

LB - Instrumento, área de Corda Dedilhada 12 - 

LB - Instrumento, área de Cordas 41 - 

LB - Instrumento, área de Música Antiga 4 - 

LB - Instrumento, área de Percussão 9 - 

LB - Instrumento, área de Sopros 79 - 

LB - Instrumento, área de Teclas 43 - 

LB - Produção e Tecnologias da Música 44 - 

LB - Teatro 70 - 

L1 - Música, variante de Instrumento - 176 

L1 - Música, variante de Canto - 17 

L1 - Música, variante de Composição - 16 

L1 - Música, variante de Jazz - 62 

L1 - Música, variante de Música Antiga - 37 

L1 - Música, variante de Produção e Tecnologias da Música - 55 

L1 - Teatro, variante de Interpretação - 62 

L1 - Teatro, variante de Produção e Design - 56 

M2 - Teatro - 7 

M2 - Composição e Teoria Musical - 3 

M2 - Música - Interpretação Artística - 48 

Instituto Superior de 
Engenharia do Porto 

L1 - Engenharia de Sistemas 
481 - Ciências Informáticas 

- 21 
0 66 

M2 - Computação e Instrumentação Médica - 45 



 

258 

Instituto Superior de 
Contabilidade e 
Administração do Porto 

LB - Marketing (regime noturno) 

342 - Marketing e Publicidade 

160 - 

424 521 

LB - Marketing 264 - 

L1 - Marketing (regime pós-laboral) - 134 

L1 - Marketing - 353 

M2 - Marketing Digital - 34 

Subtotal  891 1536 

Instituto Superior de 
Administração e 
Gestão 

Instituto Superior de 
Administração e Gestão 

LB - Marketing 
342 - Marketing e Publicidade 

19 - 
19 41 

M2 - Direção Comercial e Marketing - 41 

Subtotal  19 41 

Instituto Português de 
Administração de 
Marketing de 
Matosinhos 

Instituto Português de 
Administração de 
Marketing de 
Matosinhos 

B - Gestão de Marketing 

342 - Marketing e Publicidade 

- - 

797 564 

DE - Gestão de Marketing 52 - 

LB - Gestão de Marketing 745 - 

L1 - Ciências do Consumo - 25 

L1 - Gestão de Marketing - 491 

M2 - Gestão de Marketing - 48 

Subtotal  797 564 

Instituto Superior de 
Ciências 
Empresariais e do 
Turismo (porto) 

Instituto Superior de 
Ciências Empresariais e 
do Turismo (porto) 

B - Gestão de Marketing e Publicidade 

342 - Marketing e Publicidade 

1 - 

163 63 

DE - Marketing Internacional e Promoção Turística 14 - 

DE - Relações Públicas Empresariais 6 - 

LB - Marketing e Publicidade 142 - 

L1 - Marketing e Publicidade - 51 

M2 - Marketing e Comércio Internacional - 12 

Subtotal  163 63 

Conservatório Conservatório Superior L1 - Canto Teatral 212 - Artes do Espetáculo - 17 0 28 
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Superior de Música 
de Gaia 

de Música de Gaia 

L1 - Direção Musical - 11 

Subtotal 0 28 

Escola Superior 
Artística do Porto 

Escola Superior Artística 
do Porto 

B - Cine-Vídeo 

213 - Audiovisuais e Produção dos Media 

53 - 

127 297 

B - Fotografia 74 - 

L1 - Artes Visuais - Fotografia - 71 

L1 - Cinema e Audiovisual - 127 

L1 - Design e Comunicação Multimédia - 79 

M2 - Realização - Cinema e Televisão - 20 

B - Animação Cultural 

212 - Artes do Espetáculo 

11 - 

18 68 

B - Teatro 7 - 

L1 - Animação e Produção Cultural - 15 

L1 - Teatro - Interpretação e Encenação - 50 

M2 - Teatro - 3 

B - Desenho 

211 - Belas-Artes 

33 - 

104 35 
B - Pintura 71 - 

L1 - Artes Plásticas e Intermédia - 29 

M2 - Artes Visuais - Intermédia - 6 

L - Arquitetura 
581 - Arquitetura e Urbanismo 

561 - 
561 367 

MI - Arquitetura - 367 

Subtotal 
810 767 

Universidade 
Lusófona do Porto 

Universidade Lusófona 
do Porto 

L1 - Comunicação Audiovisual e Multimédia 
213 - Audiovisuais e Produção dos Media 

- 54 
0 67 

L1 - Design de Comunicação - 13 

L1 - Urbanismo e Ordenamento do Território 
581 - Arquitetura e Urbanismo 

- 14 
0 160 

MI - Arquitetura - 146 

M2 - Marketing e Publicidade 342 - Marketing e Publicidade - 9 0 9 

Subtotal 
0 236 
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Escola Superior de 
Artes e Design  

Escola Superior de 
Artes e Design  

LB - Design 

214 - Design 

677 - 

677 802 L1 - Design - 674 

M2 - Design - 128 

LB - Artes 
211 - Belas-Artes 

77 - 
77 157 

L1 - Artes - 157 

Subtotal 754 959 

Escola Superior de 
Educação Jean 
Piaget de Arcozelo  

Escola Superior de 
Educação Jean Piaget 
de Arcozelo  

E - Tecnologias da Informação e da Comunicação 

481 - Ciências Informáticas 

- 7 

0 71 
M2 - Tecnologias de Informação e Comunicação - 64 

Subtotal 0 71 

Instituto Superior de 
Línguas e 
Administração de Vila 
Nova de Gaia 

  L - Gestão de Sistemas de Informação e Multimédia 481 - Ciências Informáticas 75 - 75 0 

Subtotal 75 0 

Instituto Superior da 
Maia 

Instituto Superior da 
Maia 

CO - Desenvolvimento de Produtos Multimédia 

213 - Audiovisuais e Produção dos Media 

- 38 

130 269 
L - Tecnologias de Comunicação Multimédia 130 - 

L1 - Artes e Multimédia - 15 

L1 - Tecnologias de Comunicação Multimédia - 216 

CO - Instalação e Manutenção de Redes e Sistemas Informáticos 

481 - Ciências Informáticas 

- 39 

173 182 

CO - Desenvolvimento de Sistemas de Informação - 12 

LB - Informática de Gestão 173 - 

L1 - Informática de Gestão - 72 

L1 - Sistemas de Informação e Software - 59 

LB - Relações Públicas 

342 - Marketing e Publicidade 

244 - 

244 177 
L1 - Relações Públicas - 89 

L1 - Gestão de Marketing - 75 

M2 - Marketing - 13 

Subtotal  547 628 

Instituto Superior Escola Superior de LB - Informática de Gestão 481 - Ciências Informáticas 56 - 56 34 
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Politécnico Gaya 
GAIA  

Ciência e Tecnologia 
L1 - Informática de Gestão - 34 

Subtotal 56 34 

Instituto Superior de 
Tecnologias 
Avançadas de Lisboa 
(Porto) 

Instituto Superior de 
Tecnologias Avançadas 
de Lisboa (Porto) 

B - Engenharia Multimédia 

481 - Ciências Informáticas 

34 - 

106 95 
LB - Informática 72 - 

L1 - Engenharia Multimédia - 49 

L1 - Informática - 46 

Subtotal 106 95 

TOTAL IC GRANDE PORTO  9459 9122 

NUTS III TÂMEGA 

Instituto Superior 
Politécnico 
Portucalense de 
Penafiel   B - Informática 481 - Ciências Informáticas 2 - 2 0 

Subtotal 2 0 

Instituto Politécnico 
do Porto (Felgueiras) 

Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de 
Felgueiras 

CO - Gestão de Redes e Sistemas Informáticos 

481 - Ciências Informáticas 

- 39 

0 55 L1 - Segurança Informática em Redes de Computadores (regime pós-
laboral) 

- 16 

CO - Desenvolvimento de Produtos Multimédia 213 - Audiovisuais e Produção dos Media - 21 0 21 

Subtotal 0 76 

      TOTAL IC TÂMEGA  2 76 

NUTS III ENTRE DOURO E VOUGA 

Instituto Superior de 
Entre Douro e Vouga 

Instituto Superior de 
Entre Douro e Vouga 

B - Informática de Gestão 

481 - Ciências Informáticas 

3 - 

43 0 
LB - Informática de Gestão 40 - 

B - Relações Públicas 342 - Marketing e Publicidade 2 - 80 65 
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DE - Marketing e Relações Públicas Internacionais 4 - 

LB - Marketing e Relações Públicas 74 - 

L1 - Marketing, Publicidade e Relações Públicas - 65 

Subtotal 123 65 

Universidade de 
Aveiro 

Escola Superior de 
Design, Gestão e 
Tecnologias da 
Produção de Aveiro-
Norte 

CO - Desenvolvimento de Produtos Multimédia 213 - Audiovisuais e Produção dos Media - 21 - 21 

L1 - Tecnologia e Design de Produto 214 - Design - 125 - 125 

CO - Instalação e Manutenção de Redes e Sistemas Informáticos 

481 - Ciências Informáticas 

- 24 

- 66 

CO - Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação - 42 

Subtotal 0 212 

Instituto Superior de 
Paços de Brandão 

Instituto Superior de 
Paços de Brandão 

B - Relações Públicas e Publicidade 

342 - Marketing e Publicidade 

2 - 

76 47 
DE - Relações Públicas e Internacionais 2 - 

LB - Relações Públicas e Publicidade 72 - 

L1 - Marketing, Publicidade e Relações Públicas - 47 

Subtotal 76 47 

TOTAL IC ENTRE DOURO E VOUGA 199 324 

NUTS III DOURO  

Universidade de Trás-
os-Montes e Alto 
Douro (Vila Real) 

Escola de Ciências e 
Tecnologia 

L1 - Comunicação e Multimédia 
213 - Audiovisuais e Produção dos Media 

- 195 
0 212 

M2 - Comunicação e Multimédia - 17 

L1 - Informática 481 - Ciências Informáticas - 172 0 392 
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L1 - Tecnologias de Informação e Comunicação - 135 

M2 - Tecnologias de Informação e Comunicação - 8 

  M2 - Informática - 50 

  D3 - Informática - 27 

Escola de Ciências 
Agrárias e Veterinárias 

L1 - Arquitetura Paisagista 

581 - Arquitetura e Urbanismo 

- 124 

106 167 M2 - Arquitetura Paisagista - 43 

Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro 

L - Arquitetura Paisagista 106 - 

Escola de Ciências 
Humanas e Sociais  

L1 - Teatro e Artes Performativas 212 - Artes do Espetáculo - 68 0 68 

Subtotal 
106 839 

      TOTAL IC DOURO 106 839 

NUTS III ALTO TRÁS-OS-MONTES 

Instituto Politécnico 
de Bragança 

Escola Superior de 
Educação de Bragança 

CO - Desenvolvimento de Produtos Multimédia 

213 - Audiovisuais e Produção dos Media 

- 24 

0 272 Escola Superior de 
Comunicação, 
Administração e 
Turismo de Mirandela 

L1 - Design de Jogos Digitais - 77 

L1 - Multimédia - 92 

L1 - Tecnologias da Comunicação - 79 

Escola Superior de 
Educação de Bragança 

LB - Animação e Produção Artística 

212 - Artes do Espetáculo 

38 - 

38 137 L1 - Música - 78 

L1 - Animação e Produção Artística - 59 

L1 - Arte e Design 211 - Belas-Artes - 84 0 84 

M2 - TIC - Educação e Formação 

481 - Ciências Informáticas 

- 33 

325 307 Escola Superior de 
Tecnologia e de Gestão 
de Bragança 

CO - Instalação e Manutenção de Redes e Sistemas Informáticos - 25 

LB - Informática de Gestão 225 - 

L1 - Informática de Gestão - 136 
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M2 - Sistemas de Informação - 16 

Escola Superior de 
Comunicação, 
Administração e 
Turismo de Mirandela 

CO - Informática - 39 

LB - Informática de Gestão 100 - 

L1 - Informática e Comunicações - 58 

L1 - Marketing 342 - Marketing e Publicidade - 103 0 103 

Subtotal 
363 903 

Escola Superior de 
Educação Jean 
Piaget - Nordeste 

Escola Superior de 
Educação Jean Piaget - 
Nordeste 

CO - Desenvolvimento de Produtos Multimédia 213 - Audiovisuais e Produção dos Media - 20 0 20 

Subtotal 0 20 

Instituto Superior de 
Estudos Interculturais 
e Transdisciplinares - 
Mirandela Instituto Superior de 

Estudos Interculturais e 
Transdisciplinares - 
Mirandela 

L1 - Música 
212 - Artes do Espetáculo 

- 5 
0 12 

M2 - Pedagogia do Instrumento - 7 

L1 - Artes Visuais 211 - Belas-Artes - 6 0 6 

Subtotal 
0 18 

Instituto Superior de 
Línguas e 
Administração de 
Bragança 

Instituto Superior de 
Línguas e Administração 
de Bragança 

L - Design e Comunicação 
213 - Audiovisuais e Produção dos Media 

7 - 7 0 

L - Informática de Gestão 481 - Ciências Informáticas 93 - 93 0 

Subtotal 100 0 

TOTAL ALTO TRÁS-OS-MONTES 463 941 

                

                

 Universidade de Aveiro (NUTS II Centro - Baixo Vouga) 

 Universidade de 
Aveiro 

Universidade de Aveiro 

L - Novas Tecnologias da Comunicação 

213 - Audiovisuais e Produção dos Media 

230 - 

230 457 

L1 - Novas Tecnologias da Comunicação - 266 

M2 - Comunicação Multimédia - 100 

M2 - Estudos Editoriais - 30 

D3 - Multimédia em Educação - 61 
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Universidade de Aveiro 

L - Design 214 - Design 205 - 

208 303 

L1 - Design 214 - Design - 202 

M2 - Design 214 - Design - 59 

D - Design 214 - Design 3 2 

D3 - Design 214 - Design - 40 

Universidade de Aveiro 

L1 - Música 

212 - Artes do Espetáculo 

- 177 

8 297 
M2 - Música - 58 

D - Música 8 11 

D3 - Música - 51 

M2 - Criação Artística Contemporânea 
211 - Belas-Artes 

- 42 
0 50 

D - Estudos de Arte - 8 

L - Planeamento Regional e Urbano 
581 - Arquitetura e Urbanismo 

184 - 
184 62 

M2 - Planeamento Regional e Urbano - 42 
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Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de 
Águeda 

CO - Topografia e Desenho Assistido por Computador 
 

- 20 
  

Universidade de Aveiro 

L1 - Tecnologias de Informação e Comunicação 

481 - Ciências Informáticas 

- 19 

20 426 

L1 - Tecnologias e Sistemas de Informação - 116 

M - Gestão da Informação 20 - 

M2 - Sistemas de Informação - 10 

D3 - Informática - 42 

D3 - Informação e Comunicação em Plataformas Digitais - 41 

Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de 
Águeda 

CO - Instalação e Manutenção de Redes e Sistemas Informáticos - 46 

CO - Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação - 26 

L1 - Tecnologias da Informação - 126 

Universidade de Aveiro 5728 - Marketing e Estratégia 

342 - Marketing e Publicidade 

- 43 

0 280 

Instituto Superior de 
Contabilidade e 
Administração de Aveiro 

L1 - Marketing (regime pós-laboral) - 79 

L1 - Marketing (regime noturno) - - 

L1 - Marketing - 116 

L1 - Marketing - 42 

Subtotal 650 1875 

TOTAL UNIVERSIDADE DE AVEIRO (Centro)  10828 13425 

    
  

  
        

 
TOTAL inscritos_IC região Norte c/ Universidade de Aveiro 

 
13165 

 
17282 

TOTAL inscritos_ICC região Norte s/ Universidade de Aveiro 12515 
 

15407 
 

  
 

 
    

  
  

Total_inscritos_região Norte c/ UA 128.293 139.259 

Total inscritos_região Norte s/ UA 117.465 125.834 

Total inscritos_Portugal 387.703 403.445 
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