
COMUNICADO

Caros Colegas,

O nosso Grupo está a iniciar uma nova etapa da sua vida.

Temos uma nova estrutura acionista que investiu em nós porque acredita que o Grupo 
vai, num futuro próximo, crescer sustentadamente. Temos razões para acreditar que 
iremos enfrentar os desafios do futuro com mais otimismo e esperança.

Mas o caminho é ainda longo e difícil. Teremos todos que tomar algumas decisões que 
vão,  a  curto  prazo,  tornar  a  empresa  mais  sólida,  mais  robusta,  mais  flexível  e 
eficiente. São decisões difíceis e inadiáveis, mas indispensáveis para garantir o nosso 
futuro.  

A evolução negativa do mercado dos media, tanto em Portugal como na Europa, e a 
acentuada quebra de receitas do sector  impõem à Controlinveste  Conteudos uma 
decisão estratégica de redução de custos para garantir a sustentabilidade do nosso 
negócio.

Com esse  objetivo,  a  Administração  iniciou  um processo  de corte  de  custos  com 
efeitos imediatos. Neste âmbito foram já identificadas algumas rubricas que permitirão 
uma poupança de 5 milhões e quinhentos mil euros equivalentes anuais.  

Apesar de todos os esforços da anterior Administração para melhorar a performance 
da empresa, a verdade é que nos últimos 3 anos (de 2011 a 2013) apresentámos um 
deficit  de  tesouraria  e  resultados  antes  de  impostos  negativos  em  montantes 
consideráveis.  A  continuação  desta  performance  negativa  colocaria  em  causa  a 
viabilidade da nossa empresa, com consequências que atingiriam todos os que nela 
trabalham e o próprio universo dos media em Portugal, afetando negativamente a sua 
diversidade e pluralismo.

Por isso, é dever da Administração do Grupo tomar as medidas necessárias para repor 
a  sua  rentabilidade,  devolver  a  esperança  aos  seus  colaboradores  e  iniciar  um 
processo de renovação virado para um futuro de sucesso.

Infelizmente, este processo não é possível de realizar sem dor.
Nesse contexto, foi aprovado pelo Conselho de Administração iniciar de imediato um 
processo de redução de efetivos no total de 160 postos de trabalho o qual inclui um 

    
     
    www.controlinveste.pt

     CONTROLINVESTE CONTEÚDOS, S.A.  Sede: Av. da Liberdade, 266, 1250-149 Lisboa Tel.: (+351) 213 187 500 / Fax: (+351) 213 187 501
    Capital Social: 12.382.000,00 euros| Matrícula C.R.C Lisboa | NIPC 502.154.098



despedimento coletivo que abrange 140 colaboradores e um conjunto de negociações 
para rescisão amigável de contrato abrangendo cerca de 20 postos de trabalho.
Esta medida é indispensável para assegurar o futuro da nossa empresa. Todos, sem 
excepção, teremos que adequar as nossas equipas às novas realidades do mercado, 
preservando a nossa competitividade. Só assim garantimos a nossa sobrevivência, o 
nosso crescimento e a sustentabilidade do nosso negócio no longo prazo.  

O caminho presente é exigente e duro, mas estamos convictos que estas medidas 
agora anunciadas são as necessárias e as mais acertadas.  Há um momento para 
analisar, para estudar e para decidir. Chegou agora o momento de as executar.   

Todos sabíamos que os desafios eram exigentes e difíceis. Mas também sabíamos 
que ao longo da nossa já extensa historia como empresa ultrapassámos inúmeras 
adversidades.  Esta é mais uma delas que será transposta com sucesso.  Estamos 
certos que, com o apoio de todos, esta empresa sairá mais forte e estará mais bem 
preparada para desafiar o futuro. 

Inovar para Crescer 

O nosso  projeto  tem fundamentalmente  um horizonte  de  inovação,  crescimento  e 
liderança. Esta é uma industria muito dinâmica e que se reinventa constantemente em 
todas as suas vertentes e em todas as suas plataformas.

Em breve estaremos em condições de vos apresentar algumas novidades que nos vão 
levar  ao  inicio  de  uma  nova  era  na  imprensa  escrita,  no  digital  ou  na  rádio. 
Acreditamos  que  estes  novos  projetos  nos  vão  conduzir  a  um  novo  ciclo  de 
crescimento sustentado.

Sabemos  que  o  tempo  não  pára  e  que,  só  com  disciplina  financeira,  rigor, 
credibilidade, audácia, ambição, imaginação e muita motivação atingiremos os nossos 
objetivos. 

Em breve estaremos todos em condições de desafiar e liderar o setor, fazendo o que 
esta empresa faz melhor que ninguém: Informar as pessoas onde quer que estas se 
encontrem.          
 
Temos a história, as marcas e os recursos do nosso lado. Estamos certos que o mais 
importante são as pessoas e os nossos colaboradores. Contamos com a dedicação e 
profissionalismo de todos para voltar a fazer deste grande Grupo o mais plural, o mais 
forte, o mais influente e respeitado do país.

Só  assim  estaremos  em  plenas  condições  de,  respeitando  o  nosso  passado,  ter 
orgulho no nosso presente e projetar o nosso futuro! 

A Administração
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