
Projeto para a lusofonia

Global Media investe na internacionalização

O Global  Media  Group  acaba  de  estabelecer  uma  parceria  com  a  KNJ  Investment

Limited,  sociedade  liderada  pelo  empresário  macaense  Kevin  Ho,  para  a  criação  de

plataformas comunicacionais que permitem ligar Portugal e Macau a países de língua

portuguesa, bem como expandir a atividade nos mercados digital e online, no âmbito da

sua estratégia internacional.

O memorando de entendimento entre o Global Media Group e a KNJ  será assinado no

Fórum Empresarial de Macau, na quarta-feira, 12 de outubro, que conta com a presença

de altos representantes portugueses, lusófonos e chineses.

A aquisição pela KNJ de uma participação de 30% do capital do Global Media Group –

através de uma operação de aumento de capital  – visa a internacionalização para os

países lusófonos. Esta parceria permite promover a atuação do Global Media Group nos

mercados  de  Macau,  Angola,  Moçambique  e  Brasil  e  implementar  processos

tecnológicos inovadores, incluindo a criação de uma plataforma física em Macau.

A  parceria  entre  o  Global  Media  Group  -  detido  maioritariamente  por  acionistas

portugueses  e  pelo  empresário  angolano  António  Mosquito  -  e  a  KNJ,  sediada  em

Macau,  contribui  para o reforço empresarial  da Global  Media e para a valorização e

expansão  da  atividade  jornalística  no  mundo  lusófono,  num projeto  de  intercâmbio

entre países de expressão oficial portuguesa. 



O Grupo Global Media detém uma posição de relevo no mercado de media de marcas de

informação,  incluindo  títulos  como  Diário  de  Notícias,  Jornal  de  Notícias,  O  Jogo  e

Dinheiro Vivo,  a  Rádio TSF e várias revistas.  Nas plataformas digitais  o Global Media

Group atingiu a liderança absoluta de audiências em Portugal. Para além destes activos

de  media,  possui  ainda  duas  empresas  gráficas,  uma  de  distribuição  postal  e  uma

prestadora de serviços fotográficos e de vídeo. 
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