
 
 
 
 
 
 
 

CASH FLOW OPERACIONAL ATINGE OS 8 MILHÕES DE EUROS POSITIVOS 
 
 
O resultado operacional da Rádio e Televisão de Portugal no primeiro semestre de 2005 
melhorou cerca de 3,2 milhões de Euros em relação ao primeiro semestre do ano anterior, 
situando-se em 167 mil euros negativos, valor este que permite antecipar o cumprimento do 
Acordo de Reestruturação Financeira outorgado com o Estado Português, o qual prevê a 
obtenção do equilíbrio de exploração no exercício de 2005.  
 
Os resultados operacionais consolidados estão em linha com o previsto, assegurando o 
continuado cumprimento do referido Acordo e a satisfação integral dos objectivos dele 
constantes. 
 
A despeito da agressividade concorrencial e da conjuntura depressiva, a redução das receitas 
publicitárias em relação ao ano anterior é essencialmente justificada pela ocorrência do 
Campeonato Europeu de Futebol em 2004. 
 
No entanto, foi possível compensar tal redução com o incremento de outras fontes de receita, 
nomeadamente dos serviços de distribuição no cabo e multimédia, o que permitiu ultrapassar em 
3% o valor orçamentado dos proveitos comerciais. 
 
Os proveitos do sector público são inferiores ao orçamentado em cerca de 2 milhões de euros, 
em consequência da data de publicação, depois do que fora previsto, do Decreto-Lei relativo à 
autorização legislativa incluída no Orçamento Geral do Estado, que previa o alargamento da 
base de incidência da Contribuição para o Audiovisual. 
 
Os custos de exploração mantiveram-se sob controlo, cerca de 1% abaixo do orçamento, 
reflectindo, no entanto, um maior investimento nos custos de grelha compensado com a redução 
do Fornecimento de Serviços Externos e dos custos com Pessoal. 
 
O resultado financeiro, que reflecte o peso da dívida, diminuiu em linha com o Acordo de 
Reestruturação Financeira. 
 
 
 
 
Lisboa, 15 de Setembro de 2005 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

GRUPO RTP 
      

CONTAS SEMESTRAIS 2001/2005 
      
            

  
1ºSem. 

2001 
1ºSem. 

2002 
1ºSem. 

2003 
1ºSem. 

2004 
1ºSem. 

2005 
            
            
PROVEITOS OPERACIONAIS 94.688 100.838 112.477 129.924 130.612 
           
Indemniz. Compensatórias 36.114 45.697 49.352 60.175 61.075 
           
Taxas/Contrib. Audiovisual 28.620 29.474 30.453 36.455 37.324 
           
Publicidade 22.500 21.545 24.567 27.635 25.009 
           
Outros 7.454 4.122 8.105 5.659 7.204 
           
CUSTOS OPERACIONAIS 255.853 207.917 148.374 133.261 130.779 
           
Grelha 53.371 55.740 46.337 41.121 42.106 
           
Forn Serv. Externos 100.157 50.483 33.022 31.311 30.274 
           
Pessoal c/ Indemniz. 83.903 68.069 54.415 49.278 47.286 
           
Amortiz./Provisões 16.080 30.810 11.499 8.714 8.175 
           
Outros 2.342 2.815 3.101 2.837 2.938 
           
RESULTADO OPERACIONAL -161.165 -107.079 -35.898 -3.337 -167 
           
CASH-FLOW OPERACIONAL -145.085 -76.269 -24.399 5.377 8.008 
           
Resultado Financeiro -23.275 -19.740 -20.181 -14.944 -14.653 
           
Resultado Extraordinário 1.635 -2.053 3.586 22.029 -434 
           
RESULTADO LÍQUIDO -182.805 -128.872 -52.493 3.748 -15.254 
            
    Unidade: Milhares Euros 
                

 


