
 
 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 
 

EXERCÍCIO DE 2006: 
RESULTADOS CONSOLIDADOS DO 1º SEMESTRE 

 
 

Cash-flow operacional cresce 146% no primeiro semestre, ultrapassando os 
15 milhões de Euros, e excede cumprimento do acordo de reestruturação 
financeira de 2003. 

O primeiro semestre do exercício em curso confirmou a tendência de melhoria dos 
resultados  operacionais  do  Grupo  Rádio  e  Televisão  de  Portugal,  ultrapassando  os  
7 milhões de Euros de Resultados Positivos. O cash-flow operacional atingiu os 15,6 
milhões de Euros, crescendo 146% em relação ao período homólogo do ano anterior. 

Tais resultados foram consequência, em especial, dos seguintes factores: 

• Capacidade da Empresa de aumentar as receitas comerciais, através da 
diversificação de proveitos que compensaram a redução das receitas de 
publicidade;  

• Incremento da receita da Contribuição Audiovisual, por força do alargamento da 
sua base de incidência às pessoas colectivas, para compensar a não participação 
pelas Regiões Autónomas de 50% dos custos com a RTP Madeira e RTP Açores, 
conforme previsto no Contrato de Concessão; 

• Contenção da subida dos custos operacionais abaixo da taxa de inflação, apesar 
do maior investimento na programação em géneros mais dispendiosos, 
nomeadamente a produção nacional de ficção e documentários, e do 
agravamento dos custos de pessoal resultante basicamente da capitalização do 
Seguro de Reforma prevista no Acordo Colectivo de Trabalho com aplicação 
generalizada a todos os trabalhadores da Empresa. 

Os resultados líquidos negativos são inferiores aos custos financeiros, estes quase que 
exclusivamente resultantes da dívida acumulada do passado. Neste semestre, foi 
possível compensar a subida das taxas de juro com a redução do valor global do 
endividamento financeiro. 

Os resultados do primeiro semestre permitem concluir que, pelo quarto ano consecutivo, 
será possível exceder as metas definidas no Plano Financeiro de Médio e Longo Prazo 
anexo ao Acordo de Reestruturação Financeira. 

Lisboa, 6 de Setembro de 2006 
 
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 



2005 2006 Variação %

PROVEITOS OPERACIONAIS 130.612 142.342 8,98%

Sector Público 98.399 109.304 11,08%

Indemnização Compensatória 61.075 62.005 1,52%

Contribuição Audiovisual 37.324 47.299 26,73%

Proveitos Comerciais 32.213 33.038 2,56%

Publicidade 25.009 24.052 -3,83%

Outros proveitos 7.204 8.986 24,74%

CUSTOS OPERACIONAIS 132.440 135.232 2,11%

Custos de Grelha 42.106 44.019 4,54%

Fornecimentos e Serviços 30.274 29.126 -3,79%

Custos com Pessoal 48.947 51.171 4,54%

Amortizações e Provisões 8.175 8.495 3,91%

Outros Custos 2.938 2.421 -17,60%

RESULTADO OPERACIONAL -1.828 7.110 n.a.

CASH-FLOW OPERACIONAL 6.347 15.605 145,86%

Resultado Financeiro -14.653 -14.932

Resultado Extraordinário -434 -4.044

RESULTADO LÍQUIDO -16.915 -11.866 29,85%

Unidade: Milhares Euros

Valor em itálico corrigido em função da aplicação retroactiva do Acordo Colectivo de Trabalho

Total GRUPO RTP
CONTAS SEMESTRAIS


