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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
O primeiro semestre de 2020 ficou marcado pelo surgimento, no final do primeiro trimestre, da pandemia
COVID-19. Em consequência, enquanto que no acumulado a fevereiro de 2020, as receitas da Cofina estavam a
crescer na ordem dos 1%, com a declaração de pandemia COVID-19 e o período de estado de emergência e
confinamento que se lhe seguiu, as receitas totais acumuladas no primeiro trimestre passaram a refletir uma
variação negativa de 8%, quando comparadas com o período homólogo de 2019, com um decréscimo de 10% de
receita de circulação, um decréscimo de 8% nas receitas de publicidade e um decréscimo de 2% nas restantes
receitas.
No segundo trimestre de 2020 assistiu-se a uma quebra das receitas na ordem dos 32%, com um decréscimo de
32% na receita de circulação, de 45% na receita de publicidade e de 12% nas restantes receitas.
Em consequência do exposto, no acumulado do semestre, a quebra nas receitas totais foi de 20%, com um
decréscimo de 21% na receita de circulação, 29% na receita de publicidade e 7% nas restantes receitas.

O contexto epidemiológico gerado pela COVID-19 criou condições materialmente adversas para toda a economia,
que se sentiram fortemente no setor dos media.
Mantendo o registo que caracteriza a Cofina, de imediato foram tomadas medidas de redução e absoluto controlo
de custos, o que permitiu que, no acumulado do primeiro semestre de 2020, o Resultado Operacional, apesar de
incorporar os custos com a operação de aquisição da Media Capital e outros custos não recorrentes, permaneça
claramente positivo, assim como o EBITDA que, apesar de ter sofrido uma redução, permanece igualmente
positivo. A rubrica do Resultado Líquido, por sua vez, é negativa devido à ocorrência de custos não recorrentes.
A Cofina procederá à publicação das contas relativas ao primeiro semestre assim que as mesmas se encontrem
concluídas e aprovadas.
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