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Leitor e Público-alvo
A SPORTMAGAZINE tem como público-alvo os protagonistas 
diretos e indiretos, desde o nível básico ao avançado,  
do treino desportivo como centro agregador da prática 
desportiva: 
Treinadores, Professores, Formadores, Estudantes, 
Investigadores, Atletas, Praticantes e interessados na área 
do Desporto.

Enquadramento Ético/Formal
A SPORTMAGAZINE - Revista de Treino Desportivo respeita 
os princípios deontológicos da liberdade de imprensa e da 
ética profissional, de modo a não poder prosseguir apenas 
fins comerciais, encobrindo ou deturpando a informação, 
indo, pelo contrário, ao encontro das necessidades dos 
leitores e do bem comum. 

Editora
Quântica Editora – conteúdos especializados, Lda.

Propriedade
Publindustria – Produção de Comunicação, Lda.

1. PROJETO

Projeto Editorial
A SPORTMAGAZINE - Revista de Treino Desportivo é 
um projeto editorial, impresso, digital e online, no âmbito 
do Desporto, em particular do Treino Desportivo, lançado 
pela Quântica Editora (Grupo Publindústria) e cujo nº 0 será 
editado em novembro de 2021.

Objeto
Treino Desportivo
Formação desportiva 
Ciências do Desporto
 
Objetivo
Proporcionar a treinadores, estudantes e docentes 
universitários da área de Educação Física e Desporto, a 
par de formadores, investigadores, atletas, praticantes 
e interessados da área do Desporto, artigos e notícias 
atualizadas sobre as diversas temáticas que abrangem 
o treino desportivo como centro de desenvolvimento de 
conteúdos especializados de Desporto.
 
Estratégia
Divulgação de informação, de documentos, de investigações, 
de tecnologias, de produtos e de serviços.
Difusão de atividades relevantes junto das comunidades 
associativa, praticante, profissional, académica e 
empresarial.
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2. CONTEXTO

A SPORTMAGAZINE nasce num período de recuperação 
económica pós-crise provocada pela pandemia do 
COVID-19. De acordo com estudo realizado pela empresa de 
consultoria PwC, publicado em julho deste ano, em 2019 o 
setor do desporto em Portugal gerou um VAB de 4.210.000€ 
e 133 mil empregos (impactos diretos, indiretos e induzidos), 
traduzindo-se num peso de 2.3% no VAB e 2.8% nos postos 
de trabalho nacionais.

Obviamente, com o impacto negativo da pandemia 
em 2020, muitos indicadores de crescimento que se 
tornaram recorrentes entre 2015 e 2019, apresentaram 
quedas no ano passado, decorrendo das restrições 
impostas pela pandemia, o que levou a uma diminuição 
de 3.100 clubes no país (entre 20% e 35%). Até então, o 
número de clubes desportivos vinha numa tendência 
crescente, apresentando um aumento médio anual de 2%. 
O estudo também aponta uma queda de 595 milhões de 
euros no setor desportivo em 2020, além de uma perda de 
16 mil postos de trabalho.

Apesar de impactante, as informações estatísticas da PwC, 
também estimam um outro lado otimista: o crescimento face 
ao mau ano de 2020, com cenário de recuperação a partir já 
deste ano, tendo nos 589 mil praticantes de desporto e 40 
mil treinadores federados no país uma base sólida para a 
retoma do crescimento.

Aliás, dados prévios da PORDATA apontam para um 
aumento, de 1996 a 2018, de 210% de treinadores 
federados, de 151.4% de praticantes desportivos federados, 
de 64.9% de árbitros, o que demonstra uma tendência, 
reforçada agora com esta recuperação, e expressa a valia 
do setor do Desporto através dos seus agentes, bem 
como a aceitação e valorização do mesmo pela população e 
economia, como um pilar definitivamente assumido. 

Se o mundo assiste a mudanças disruptivas, com impactos 
transversais em todas as atividades, incluindo a do desporto, 
surgem desafios e oportunidades.
Nomeadamente, o envelhecimento da população, alterações 
do padrão de consumo, digitalização, mas também os 
desafios que se colocam com o impacto da pandemia e na 
recuperação do setor. 

Nas últimas décadas, o desporto nacional apresentou uma 
evolução significativa, verificando-se uma maior penetração 
do desporto na população, de forma transversal. Vários 
fatores políticos, económicos e sociais tiveram um papel 
preponderante nesta mudança de paradigma, desde a 
organização do setor, ao investimento em infraestruturas. 
Apesar das diferenças entre segmentos, a competitividade 
do desporto nacional tem avançado.
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Por outro lado, o desporto apresenta um relevante 
impacto a nível social e económico no país, com fortes 
sinergias com as áreas da saúde, educação e do 
turismo, por exemplo. Neste sentido, a comunicação 
especializada neste setor participará e contribuirá para 
o estatuto e papel dos seus agentes e interlocutores, 
pelo que a ligação e parcerias nesta perspetiva trará os 
melhores resultados aos níveis comunicacional, comercial, 
cultural e social. 

Finalmente, há que ter em conta os desafios e 
oportunidades também nos media, imprensa, e 
comunicação de uma forma geral. Precisamente por 
isso, alguns dos pressupostos de uma boa estratégia 
de marketing pressupõem não focar todos os recursos 
apenas num formato e saber direcionar a mensagem para 
os decisores e prescritores. 

Portanto, investir em media on e off, e utilizar os meios 
de forma assertiva, é algo recomendado pelos maiores 
especialistas. Não devemos esquecer que a publicidade 
impressa em jornais e revistas existe há muito mais 
tempo e que a media impressa está mais blindada no 
que tange às fake news, em geral espalhadas na internet. 
Dessa forma, o investimento de anunciar numa revista 
traz um peso muito maior de confiança e credibilidade 
para quem vê e quer fazer uma escolha de compra, e a 
presença online a partir da revista segue assim essa linha 
de notoriedade sustentada. 

CONDIÇÕES DE PARTIDA
Considerando que:

 não há atualmente em Portugal uma publicação 
especializada no âmbito do desporto que coloque 
o treino desportivo como centro agregador de 
comunicação e formação;

 os anteriores projetos históricos similares dependiam 
largamente de entidades públicas;

 as publicações atuais na área de desporto ou são 
generalistas ou científicas, sem um carácter formativo, 
direcionado, e simultaneamente aberto e disponível;

 os profissionais da área carecem de elementos 
acessíveis de formação, e de comunicação dedicada aos 
seus interesses, cimentando o seu estatuto.

PERSPETIVA DE FUTURO
Podemos perspetivar que:

 a construção global do desporto depende do 
fortalecimento dos seus protagonistas, ie, os que 
dinamizam o treino desportivo como centro conceptual 
e prático do desporto;

 estes terão no futuro um papel reforçado e um estatuto 
credenciado e de relevo em termos sociais, culturais, 
ambientais e económicos, como agentes de mudança e 
evolução;

 esta evolução está ligada com os avanços de 
investigação, tecnológicos, digitais, e com os objetivos 
de desenvolvimento global respetivos;

 o acesso a informação estruturada e em permanente 
atualização será um fator decisivo na valorização 
dos agentes ligados ao treino desportivo e dos 
conhecimentos e práticas por estes desenvolvidos.
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ESTRATÉGIAS
A SPORTMAGAZINE tem como objetivo norteador 
proporcionar a treinadores, estudantes e docentes 
universitários da área de Educação Física e Desporto, a 
par de formadores, investigadores, atletas e praticantes 
e interessados da área do Desporto, artigos e notícias 
atualizadas sobre as diversas temáticas que abrangem 
o treino desportivo como centro de desenvolvimento de 
conteúdos especializados de Desporto.

Para tal, promoverá a divulgação de informação, de 
documentos, de investigações, de tecnologias, de produtos 
e de serviços, bem como a difusão de atividades relevantes 
junto das comunidades associativa, praticante, profissional, 
académica e empresarial.

A partir do centro conceptual e funcional do Treino 
Desportivo, haverá 3 níveis de desenvolvimento – do mais 
básico e geral, passando pelo técnico e teórico, até ao de 
pendor mais científico – apelando a diferentes planos do 
público-alvo e à sua evolução progressiva. 

Para além da centralidade do treino, e dos agentes que o 
desenvolvem, haverá ligações com questões formativas e 
pedagógicas, técnicas e outras paralelas e ligadas ao treino 
em função dos objetivos desportivos.

A SPORTMAGAZINE pretende ser assim a interface com 
os agentes do desporto, quer através da revista impressa 
e digital, quer com a ligação ao portal online, que 
paralelamente desenvolverá eventos online, conteúdos 
exclusivos e outros, disponíveis para utilizadores registados 
e assinantes da revista, sempre com ligação às redes sociais.

VISÃO, MISSÃO E VALORES

VISÃO

Tornar-se a revista de referência em treino 
desportivo em Portugal e PALOPs.  
Posicionar-se como projeto editorial integrado 
especializado no setor do Desporto.  
Gerar valor e estatuto integrados para os 
interlocutores e parceiros.

MISSÃO

Como editora de referência no mercado 
universitário, técnico e profissional, almejamos: 
a) contribuir para o crescimento epistemológico do 

treino desportivo; 
b) projetar os conteúdos técnicos e especializados 

no âmbito dos desportos; 
c) agregar conhecimento, promover reflexão e valor 

formativo aos profissionais da área; 
d) perspetivar novas formas comunicacionais do 

setor. 

VALORES

Profissionalismo: assente no compromisso, ética e 
rigor.
Proximidade: com a comunidade e interlocutores 
internos e externos. 
Pluralidade: abertura a vozes representativas de 
diversos campos do setor. 
Criatividade: procura de inovação e novas soluções 
para os agentes e parceiros. 
Desenvolvimento: contribuir para a promoção e 
evolução integrada do setor.
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3. REVISTA

PERFIL

TÍTULO 

SPORTMAGAZINE – Revista de Treino Desportivo 

PORTAL

www.sportmagazine.pt

CARACTERIZAÇÃO 

Publicação periódica (versão impressa) / permanente (versão 
online) de informação especializada técnico-científica.
 
FORMATOS

A SPORTMAGAZINE - Revista de Treino Desportivo estará 
disponível ao público de forma impressa e digital, e terá um 
portal online - www.sportmagazine.pt

VERSÕES

Impressa: Formato A4, 68 pgs, 4.000 caracteres/pg
Online: Tema em destaque / dossiers temáticos / notícias / 
artigos exclusivos / fórum / eventos

DIVULGAÇÃO

LANÇAMENTO 

Novembro de 2021 (nº 0 e portal)

PERIODICIDADE

Trimestral (versão impressa)
Permanente (versão online)

COBERTURA

De âmbito nacional, com ligação a PALOPs e contactos 
internacionais.
De âmbito global, na versão online, com versão 
traduzida.

DISTRIBUIÇÃO

De forma avulsa Em assinatura ou pacote

Parceria ou protocolo 
empresarial/associativo

Ofertas promocionais a 
parceiros e em eventos
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TIRAGEM 

Tiragem prevista inicial de 5.000 exemplares.
O nº 0 será distribuído com condições especiais, como forma 
de divulgação, junto de:
• associações, federações e outras entidades do setor;
• bibliotecas, escolas e universidades;
• departamentos académicos e técnicos;
• eventos, seminários e congressos temáticos.

CIRCULAÇÃO

Nº de leitores no evento de lançamento: 1.500 / 2.000 
(participantes)
Público-alvo direto: 40.000 (treinadores)
Público ligado ao setor: cerca de 700.000 (praticantes + 
trabalhadores + treinadores + estudantes)

DISPONIBILIZAÇÃO

IMPRESSA:

• livraria do grupo e livrarias/lojas associadas;
• nos principais eventos do setor;
• empresas de referência do setor;
• universidades e centros de investigação;
• associações, federações, comités;
• organizações do setor;
• organismos públicos;
• entidades e parceiros internacionais (Brasil e PALOP).

ONLINE:

• acesso gratuito de artigos e notícias a público geral
• acesso exclusivo de artigos, eventos, rubricas, a 

assinantes ou parceiros

PREÇOS

AVULSO 
IMPRESSA

AVULSO 
DIGITAL

ASSINATURA 
IMPRESSA

ASSINATURA 
DIGITAL

1 4 números incluídos

1 4 números incluídos

• •
acesso exclusivo 
trimestral ao 
portal online

• •
acesso exclusivo 
anual ao portal 
online

• • 20% desconto em 
booki.pt

7.50 € 6.25 € 30.00 € 25.00 € público em geral

5.00 € 5.00 € 20.00 € 20.00 € parceiros, protocolos, 
estudantes
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a sua revista 
de treino 
desportivo

ELEMENTOS GRÁFICOS

REVISTA 

Capa: Papel couché, semi-mate 200g
Miolo: Papel couché, semi-mate 100g
Impressão: Offset 4 cores
Acabamento: Lombada cosida
Formato: 210 x 297 mm

IDENTIDADE GRÁFICA

Tipos de letra

Museo Slab; Open Sans

Design e paginação: 

Delineatura – Design de Comunicação
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4. CONTEÚDOS

LINHA EDITORIAL
A SPORTMAGAZINE abordará conteúdos 
editoriais afins às Ciências do Desporto, 
centrando-se no Treino Desportivo e 

desenvolvendo áreas como Modalidades Desportivas, Teoria 
do Desporto, Educação e Formação Desportiva, Educação 
Física.

Assume as perspetivas de competição/rendimento e 
formação/educação, sem descurar o exercício/saúde quando 
pertinente.

Desenvolve formatos editoriais como notícias, entrevistas, 
estudos, artigos técnicos, artigos científicos, artigos de 
opinião, informações técnicas e institucionais, agenda de 
atividades, eventos e formações.

Estes formatos estão ligados ao desenvolvimento do 
portal online, no qual se pode constituir: Diretório, Fórum, 
Repositório, e Eventos Online, aprofundando as temáticas 
de cada número da revista e desenvolvendo paralelamente 
outros temas, rubricas e formatos complementares em
permanência.

A planificação de edições da SPORTMAGAZINE segue o
foco de temáticas expostas nos números calendarizados,
podendo haver ligações a eventos ou acontecimentos de
relevo.

Os conteúdos editoriais não têm em si caráter publicitário 
e serão publicados após revisão e aprovação pela direção 
editorial. No entanto, a revista poderá publicar peças 
noticiosas com caráter publicitário, nas seguintes condições: 
sob o título de publirreportagem; no formato de artigo 
técnico-comercial; no formato de notícia com a aposição no 
texto do termo «publicidade».
Para além destes, há, respeitando o enquadramento legal, 
espaços publicitários, tal como exposto no ponto 6.
 
SELEÇÃO DE CONTEÚDOS
A seleção dos conteúdos editoriais, em especial dos 
científicos, é da responsabilidade do Diretor Científico e dos 
Conselhos Científico e Consultivo, a que o primeiro preside. 
O Conselho Científico apoia-o de forma corrente na 
concretização da planificação anual, e o Consultivo de forma 
pontual tendo em vista a planificação futura.
As demais rubricas e artigos são propostos pelo Diretor-
Executivo e Conselho Editorial, de acordo com a linha 
editorial definida da revista. 

A SPORTMAGAZINE reserva-se ao direito de alterar os temas
apresentados e as datas de publicação mediante interesses
estratégicos como Feiras e Congressos.
Cada edição poderá ter suplementos, especiais, encartes,
conforme o interesse editorial e comunicacional.
Os artigos científicos são da exclusiva responsabilidade dos 
seus autores.
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ESTRUTURA E SECÇÕES
A SPORTMAGAZINE desenvolve-se em torno de uma 
temática por número, num dossier estruturado. A este 
dossier são agregados artigos e rubricas permanentes 
e/pontuais, para além de outros conteúdos.

Sem prejuízo de outras e novas que possam vir a ser 
consideradas, a base da estrutura da revista compreende 
as secções e rubricas:
• Editorial;
• Atualidade Desportiva / Notícias;
• Dossier / Tema de Capa;
• Entrevista/Reportagem;
• Artigos Técnicos;
• Artigos Científicos;
• Desporto em Destaque;
• Perfil;
• Desporto e Saúde;
• Desporto e Lusofonia;
• Desporto e Tecnologia;
• Desporto e Sociedade;
• Desporto e Outras Áreas;
• Desporto Jovem;
• Figuras e Instituições;
• Informação Técnica;
• Opinião;
• Agenda;
• Estante;
• Publicidade.

CALENDÁRIO PREVISTO
O calendário editorial previsto apresenta os seguintes 
números iniciais: 

Nº 0  
novembro20

21

20
22

Nº 2  
maio

Nº4  
novembro

Nº 1  
fevereiro

Nº 3  
agosto

2021

EDIÇÃO TEMA DE DOSSIER ENTREGA DE 
MATERIAL

DATA DE 
PUBLICAÇÃO EVENTO

Nº 0
O Sucesso dos 

Treinadores 
Portugueses

30 setembro 
de 2021

novembro 
de 2021

Congresso Mundial 
de Treinadores 2021

Nº 0 

Dossier temático: 
O SUCESSO DOS TREINADORES PORTUGUESES
Entrega de conteúdos editoriais: 30 setembro 2021
Entrega de material publicitário: 15 outubro 2021
Apresentação oficial: 17 novembro 2021
Data de publicação / distribuição digital: 22 novembro 2021
Distribuição impressa: 26 novembro 2021

2022

EDIÇÃO TEMA DE DOSSIER DATA DE 
PUBLICAÇÃO

Nº 1 Inovação Tecnológica no Desporto fevereiro

Nº 2 Formação de Treinadores maio

Nº 3 Preparação (física) e Prevenção de Lesões agosto

Nº 4 Estado do Desporto em Portugal novembro
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5. EQUIPA

ESTRUTURA EDITORIAL 

DIREÇÃO

Diretor (cientifico): Professor do ensino superior e/ou 
profissional de reconhecido mérito 

Pedro Jorge Richheimer Marta de Sequeira  
(pedro.sequeira@sportmagazine.pt) 

Presidente da Confederação de 
Treinadores de Portugal.
Professor Coordenador da Escola 
Superior de Desporto de Rio Maior, do 
Instituto Politécnico de Santarém, Pedro 
Sequeira é Doutorado em Ciências do 

Desporto e Mestre em Gestão da Formação Desportiva. 
Com reconhecida intervenção na organização do desporto 
associativo, antigo praticante de andebol, de cuja federação 
é vice-presidente, é ainda membro da Comissão de Métodos 
da Federação Europeia de Andebol, organismo responsável 
pelo desenvolvimento da modalidade na Europa, e árbitro 
do Tribunal Arbitral do Desporto.

Diretor Executivo: do corpo de colaboradores da empresa da 
revista.
César Santos (cesar.santos@sportmagazine.pt)
Diretor Financeiro: proprietário da empresa da revista.
António Malheiro (antonio.malheiro@publindustria.pt)

EDITORIAL

Do corpo de colaboradores da proprietária da revista:
Redação: Carlos Saraiva (carlos.saraiva@sportmagazine.pt)
Comunicação e Marketing: Daniel Leal 
(daniel.leal@sportmagazine.pt)
Design: Luciano Carvalho (design@delineatura.pt)
Informática: Renato Sousa (renato.sousa@sportmagazine.pt)

CONSELHOS

Conselho Editorial: diretor científico, diretor redatorial, diretor 
executivo, e um representante do conselho científico e/ou 
editor convidado para um nº.
Conselho Científico: personalidades, de reconhecido mérito 
científico, preferencialmente designados pelo Diretor, e /
ou contactados pelo Diretor Executivo e confirmados pelo 
Diretor Científico.
Conselho Consultivo: para além do Conselho Científico, cujo 
trabalho é mais corrente e próximo do Diretor Científico, 
constitui-se um Conselho Consultivo, ao qual o Diretor 
Científico preside, e que é composto por representantes 
de entidades de referência na área, de forma protocolada, 
incluindo confederações, comités e universidades.
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COLABORADORES

Colaboradores científicos: investigadores, académicos e 
técnicos profissionais que exerçam a sua atividade no 
âmbito do objetivo editorial, a par de instituições de 
formação e de organismos associativos e profissionais.
Colaboradores administrativos e comerciais: distribuição, 
logística, administrativo

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS
O Diretor Científico é um Professor do Ensino Superior e 
profissional/figura reconhecida no setor, e será responsável 
pelo editorial, pelos convites aos investigadores de várias 
áreas para a escrita de artigos assinados, preside aos 
Conselhos Científico e Consultivo, e será também como 
principal personalidade para representar institucionalmente 
em eventos solenes relacionados com a publicação;

O Diretor Executivo fará a ponte inicial e o interface 
posterior entre as partes internas e externas, representará 
a proprietária da publicação no âmbito da linha 
editorial, perspetiva institucional e empresarial, sendo 
responsável pelo suporte e desenvolvimento do projeto, 
pelo apoio aos Diretores e demais interlocutores, e pela 
gestão comercial. Está ligado à área editorial da proprietária, 
pertencendo aos quadros da editora.

O Jornalista/chefe de redação será responsável pela 
escrita da grande entrevista de cada número da revista, pelo 
alinhamento da pauta de cada edição, pela coordenação 
editorial da publicação (interface com o Diretor Científico e 

Diretor Executivo), acompanhamento/supervisão de todo 
o trabalho de produção da equipa de design/paginação, 
revisão, fotógrafo e demais colaboradores da área editorial, 
e acompanhamento/consultoria ao Diretor Executivo para o 
desenvolvimento do portal online e funções relacionadas.

O Conselho Científico constitui-se por um conjunto até 
cerca de dez personalidades que apoiam o Diretor Científico 
em matérias correntes do projeto, reunindo sempre que 
necessário ao longo da planificação anual. 
É o órgão de consulta do diretor, e a sua composição deverá 
ser diversificada de forma a contemplar um leque alargado 
de competências em matérias.  

O Conselho Consultivo constitui-se por cerca de dez/
doze figuras respetivamente representantes de entidades 
de referência: COP (Comité Olímpico Português), CPP Comité 
Paralímpico Português, CDP (Confederação do Desporto 
de Portugal), Representante dos Atletas Portugueses, CPAT 
(Confederação de Treinadores de Portugal) + Universidades 
com valência de Desporto (FADEUP, FCDEFUC, FMH, UBI, 
UTAD, ESDL-IPVC, ISMAI, LUSÓFONA, AUTÓNOMA, ESE-
IPP, ESDRM-IPS). Este Conselho Consultivo reúne no final 
de cada ano (eventualmente na mesma altura de um 
evento do projeto), para definir a planificação do ano 
seguinte, em apoio ao Diretor Científico e promovendo a 
representatividade de todos os setores da área. 

A conjunção destes dois Conselhos define a equipa de 
especialistas que suporta cientificamente o projeto.
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https://comiteolimpicoportugal.pt/
https://paralimpicos.pt/
https://paralimpicos.pt/
https://www.cdp.pt/
https://www.cdp.pt/
https://treinadores.pt/en/
https://treinadores.pt/en/
https://sigarra.up.pt/fadeup/pt/web_page.inicial
https://www.uc.pt/fcdef
http://www.fmh.utl.pt/pt/
https://www.ubi.pt/
https://www.utad.pt/en/
http://www.ipvc.pt/esdl
https://www.ismai.pt/pt
https://www.ulusofona.pt/
https://autonoma.pt/
https://www.ese.ipp.pt/
https://www.ese.ipp.pt/
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/si_main
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O Marketing e Comunicação associados ao projeto editorial 
SPORTMAGAZINE desenvolve-se em três linhas: 
• a PUBLICIDADE,
• as PARCERIAS e PROTOCOLOS, 
• e como PLATAFORMA INTEGRADA.

Inserida num grupo editorial com mais de 35 anos de 
atividade, trata-se de um projeto virado para o futuro e para 
as novas formas comunicacionais e publicitárias, numa 
perspetiva completa e integrada, com vantagens para os 
parceiros do projeto.

VANTAGENS DE COMUNICAR NA 
SPORTMAGAZINE

• o nosso leitor é prescritor/decisor e potencial cliente da 
sua empresa ou entidade;

• os nossos autores e participantes são figuras de relevo e 
notoriedade no setor;

• pode publicitar simultaneamente na revista impressa, no 
portal online e em outros formatos interativos;

• os conteúdos de qualidade são de carácter formativo, 
direcionados, atuais e relevantes;

• a distribuição é multidireccionada, incluindo áreas 
académicas, associativas, técnicas, etc;

• está ligada e é distribuída a entidades de referência e 
eventos;

• pretende ter cobertura alargada, presente em PT, BR, ESP, 
PALOPS;

• está inserida num grupo editorial com mais de 35 anos, 
com publicações nas principais áreas especializadas.

6. COMUNICAÇÃO E MARKETING 
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PARCERIAS e PROTOCOLOS

A SPORTMAGAZINE promove e privilegia relações de 
mútuo benefício no âmbito da valorização do Desporto, 
proporcionando, através de acordos e protocolos, condições 
especiais de aquisição, publicidade e comunicação através 
do projeto editorial. Neste âmbito, destacamos:
• condições especiais de aquisição da revista e/ou 

assinatura;
• condições especiais de anúncio e publicidade na revista e 

portal, em especial os parceiros iniciais ou «fundadores»;
• benefícios de participação regular como anunciante
• patrocínio de secção temática; 
• protocolos de âmbito geral ou específico para objetivos 

comuns, como coorganização de eventos ou atividades;
• descontos em outros produtos como livros, ebooks, etc;
• descontos em serviços desenvolvidos pelo grupo; 

editorial, como design, webdesign. 

PLATAFORMA INTEGRADA

A atividade da SPORTMAGAZINE não se resume à edição 
e distribuição da revista impressa e atualização do portal 
online, pelo que propõe aos parceiros um serviço de 
comunicação integrada de conteúdos, que parte das 
formas de publicidade e marketing disponíveis até ao 
desenvolvimento de produtos e serviços disponíveis aos 
nossos anunciantes e parceiros:
• publicidade transversal em todos os canais, incluindo 

redes sociais; 
• suplementos e encartes da revista impressa;

• produção de conteúdos publicitários, como newsletters, 
anúncios, convites etc;

• design editorial, como proceedings, publicações, ebooks;
• webdesign, desde produção de landing pages a 

desenvolvimento de websites;
• organização de eventos, físicos e online;
• webinars, vídeos, apresentações e outros formatos.  

PUBLICIDADE

Constituindo a forma mais direta de participação em termos 
de marketing na SPORTMAGAZINE, os anúncios, sejam eles 
impressos ou online, permite aos anunciantes e parceiros 
dispor do canal mais adequado à comunicação dos seus 
produtos, serviços, eventos e atividades.

A utilização dos espaços publicitários está adaptada a 
diferentes objetivos e possibilidades para o anunciante ou 
parceiro, podendo ser feita na versão impressa/digital, 
no portal online, ou em ambos. 

A versão impressa/digital permite uma maior exposição 
em termos de distribuição para leitores da versão clássica 
da revista, enquanto no portal online há mais variedade de 
tipologias, formatos e valores, permitindo a participação de 
todos os interessados.
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http://www.sportmagazine.pt
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http://www.facebook.com/SportMagazinept
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VERSÃO IMPRESSA - REVISTA

Os espaços publicitários da versão impressa 
são contratualizados por revista, podendo ser 
acordado plano que englobe vários números 
de revista.

A CAPA não contempla espaços publicitários. Capa dupla desdobrável 
420 x 297 mm
2.000€

29
7 

m
m

210 mm

3 mm bleed

Página dupla 
420 x 297 mm
1.800€

29
7 

m
m

210 mm

3 mm bleed

3 mm bleed

29
7 

m
m

210 mm

Verso da capa 
210 x 297 mm
1.400€

1 página 
210 x 297 mm
1.000€

29
7 

m
m

210 mm

3 mm bleed

Encarte / Suplementos
210 x 297 mm
até 15 gr: 1.000€
mais de 15 gr: a orçamentar

29
7 

m
m

210 mm

3 mm bleed
29

7 
m

m

210 mm

Verso da contracapa 
210 x 297 mm
1.300€

3 mm bleed

Contracapa 
210 x 297 mm
1.600€

29
7 

m
m

210 mm

3 mm bleed

LOCALIZAÇÕES TÍPICAS
- junto a Editorial
- junto a atualidade
- junto a entrevista
- junto a artigos técnicos
- junto a artigos científicos
- junto a rubricas
- junto a figuras e instituições 

OUTRAS OPÇÕES
Localização obrigatória: +15%
Publirreportagem: +10%
Produção de anúncio: + 20%

Outros espaços: a orçamentar
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VERSÃO ONLINE - PORTAL

Os espaços publicitários do portal online são 
contratualizados conforme a campanha acordada, que 
pode ser mensal, trimestral (correspondendo ao período 
de vigência de um número de revista) ou outro mediante 
acordo especial.

No caso de haver moldura ou paralaxe, esta mantém-se em 
todas as páginas do portal.
Os banners horizontais são fixos, os banners da barra lateral 
são rotativos salvo o primeiro se contratualizado.
A barra lateral de banners da página principal mantém-
se em todas as páginas que não tenham preenchido os 
espaços disponíveis.

PÁGINA PRINCIPAL (HOMEPAGE)

Topo / Moldura / Paralaxe
Mensal: 500€
Trimestral: 1.000€

Restantes banners horizontais
Mensal: 200€
Trimestral: 400€

1º Banner Lateral Fixo
Mensal: 200€
Trimestral: 400€

Banner lateral rotativo
Mensal: 150€
Trimestral: 300€

1º banner horizontal
Mensal: 250€
Trimestral: 500€
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PÁGINAS INTERNAS ESPECÍFICAS (SECÇÕES)

1º Banner Lateral Fixo
Mensal: 150€
Trimestral: 300€

1º banner horizontal
Mensal: 200€
Trimestral: 400€

Restantes banners horizontais
Mensal: 150€
Trimestral: 300€

Periodicidade quinzenal
Banner horizontal
Preço: 50€/edição

Periodicidade semanal
Formato: post, ligação ou similar
Preço: 50€/item

Banner lateral rotativo
Mensal: 100€
Trimestral: 200€

NEWSLETTER 

OUTRAS OPÇÕES E FORMATOS

Produção de anúncio: + 20%
Localização obrigatória de anúncio: +20%
Localização diferente: a orçamentar
Publirreportagem: a orçamentar
Branded Content: a orçamentar
Email Marketing: a orçamentar
Notificação/Popup: a orçamentar
Campanha de publicidade: a orçamentar

REDES SOCIAIS
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ESPAÇO PUBLICITÁRIO

A publicidade impressa organiza-se por espaços de páginas 
(eventualmente de frações), encartes e publirreportagens.
A percentagem de espaço publicitário não poderá exceder 
1/3 da paginação da revista.

A publicidade online organiza-se por espaços destinados no 
portal online, envio de newsletters, publicações nas redes 
sociais e outros formatos.
A percentagem de espaço publicitário não excederá 1/3 do 
portal online.

Ao subscrever um plano de publicidade online, pode optar 
pela homepage, página interna, ou ambas.
• Por rotativo entende-se que a publicidade vai alternando 

sucessiva ou aleatoriamente com a de outra entidade no 
espaço escolhido, enquanto durar a campanha.

• Por exclusivo entende-se que a publicidade é a única no 
espaço escolhido, enquanto durar a campanha.

A newsletter é enviada a todos os contactos da base de dados.
O conteúdo consiste em seleção de notícias, resumo de 
artigos, agenda de eventos e ligações diversas.

O envio de newsletter é feito periodicamente com 
informações relevantes para os utilizadores que a 
subscreveram a partir do portal.

A base de dados não incorpora contactos que não sejam os 
da SPORTMAGAZINE.

Não compramos bases de dados. 

A tabela de publicidade é válida para o Espaço Económico 
Europeu.
A direção poderá recusar publicidade que não se coadune 
com o objeto editorial e com os princípios deontológicos da 
revista.
Não será aceite publicidade que não esteja em 
conformidade com a lei geral do exercício da atividade.

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

Ao abrigo do Artigo 28, n.º 2 da Lei da Imprensa (Lei n.º 2/99 
de 13 de janeiro) todas as inserções publicitárias terão de 
estar acompanhadas pela sigla PUB.

ENVIO E MATERIAIS

Todos os materiais são da responsabilidade do cliente, 
devendo ser enviados em formato digital para os contactos 
indicados. 
A colocação de publicidade fica subordinada à conveniência 
de paginação pela editora, exceto nos anúncios que tenham 
sido aceites ao abrigo das disposições de Localização 
Obrigatória.

A revista adotou o Novo Acordo Ortográfico podendo, 
mesmo assim, serem enviados textos redigidos segundo o 
Antigo Acordo, que posteriormente serão convertidos para o 
Novo Acordo Ortográfico. O autor do artigo pode optar por 
escrever e publicar segundo o Antigo Acordo Ortográfico, 
informando a redação da sua decisão.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IMPRESSO 

Artigo Técnico: 5.000 a 12.000 carateres com espaços*
Informação Técnico-Comercial: 3.500 a 5.500 carateres com 
espaços*
Case-Study: 4.000 a 9.000 carateres com espaços*
Notícias de Produtos e Tecnologias: 900 a 1.300 carateres 
com espaços**
Publirreportagem: 3.500 a 5.500 carateres com espaços**
Entrevista: 3.500 a 5.500 carateres com espaços**

* O Artigo pode conter imagens, até 4 ou 5, com pelo 
menos 300 dpi. Caso as imagens não tenham esta resolução 
poderão não ser publicadas.
** Deverá ser enviada uma imagem com 300 dpi de 
resolução. Caso a imagem não tenha boa resolução a 
revista reserva-se ao direito de não publicar a mesma. A sua 
publicação implicaria uma imagem pouco favorável para a 
empresa e/ou produto e para a revista.

Formatos Suportados
• Acrobat PDF da Adobe
• Adobe Illustrator CS6 (EPS, AI)
• Adobe Indesign CS6 (EPS, INDD)
• Adobe Photoshop CS6 (TIFF, JPEG, PSD)
• Formatos de compressão .ZIP e .RAR

Formato de Envio
• Acrobat PDF da Adobe
• “Press Quality”, em “single page”
• Marcas de corte
• Bleed (sangria) de 3 mm

Notas
• Reservar uma área de segurança de 5 mm em relação ao 

interior do corte - exterior, topo e base da página, onde 
não deve ser colocada qualquer informação de texto ou 
elemento gráfico relevante - por motivos de corte e dobra 
de cadernos;

• As imagens devem ter a definição de 300 dpi, sistema de 
cor CMYK, com uma só layer;

• O formato vetorial deverá incluir todos os elementos 
utilizados (imagens, logos, fontes) na opção “embeded”, 
o texto convertido em curvas (outlines) e sistema de cor 
CMYK;

• Não se aceitam compromissos de fidelidade de cores 
para além do possível em quadricomia, dentro dos 
parâmetros do perfil ICC ISO COATED V-2 (ECI);

ONLINE

Peso máximo (kB): 150 Kb
Extensões: GIF / JPEG / GIF animado / HTML5
Tempo de Animação: Livre
Looping: Livre
Vídeo: Aceita vídeos hospedados no Youtube
Som: Não pode ter som sem interação do utilizador
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Entidades e empresas que comunicam connosco

... e muitos outros.
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https://www.cenfim.pt/
https://www.ramada.pt/pt/
https://www.hilti.pt/
https://www.se.com/ww/en/
https://www.sgs.pt/
https://nutrimais.pt/
https://www.saint-gobain.com/en
http://www1.ipq.pt/PT/Pages/Homepage.aspx
https://apcergroup.com/pt/
https://www.hanna.pt/
https://www.siemens.com/global/en.html
https://www.bosch.pt/
https://www.vulcano.pt/pt/pt/inicio/
https://www.viplant.pt/?doing_wp_cron=1633198958.7426269054412841796875
https://www.creditoagricola.pt/
https://www.hager.pt/
https://isicom.pt/
https://www.secil-group.com/?lang=en
https://www.race.com.pt/pt
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7. EDITORA

O GRUPO EDITORIAL
A Publindústria foi fundada em 1986 como empresa jornalística direcionada para a produção e edição de revistas técnicas 
direcionadas para os mercados industriais. Dentro do seu core seguiu um processo evolutivo por acrescento de novos 
produtos e serviços. Presentemente, é a empresa-âncora de uma diversidade de marcas e empresas afiliadas, o Grupo 
Publindústria, que têm como missão a produção, distribuição e comercialização de conteúdos especializados para as áreas 
da atividade económica de matriz tecnológica, funcionando simultaneamente como gestora de ativos e incubadora de novos 
projetos e áreas de negócio de forma sustentada nos 35 anos de atividade.

1986 2010 2012 2018

2008 2011 2018 2021

Inicia a sua atividade 
em 1986 como 
empresa jornalística 
direcionada para a 
edição de revistas 
especializadas.

Inicia o processo de 
autonomia das áreas de 
negócio, por empresa 
que edita revistas e 
conteúdos nas áreas de 
Ambiente, Construção 
e Saúde.

Com o portal 
Agronegócios e 
revistas, desenvolve 
os temas 
Agroalimentares, 
autonomizando-se 
em 2020.

Lança o portal 
eletrónico de venda 
e distribuição de 
conteúdos, livros e 
revistas, desenvolvendo 
a área comercial da 
Quântica Editora.

Lança a chancela 
Engebook e entra 
no mercado 
do livro técnico 
de engenharia, 
seguindo-se outras 
como a Agrobook.

Reforça a estratégia de 
autonomização com 
nova empresa, que edita 
revistas direcionadas para 
as áreas tecnológicas 
da Mecânica, Energia e 
Eletricidade.

Consolida os 
negócios de 
conteúdos 
especializados, em 
particular na vertente 
editorial, estruturada 
em chancelas.

Celebra 35 anos 
de atividade,
apontando aos 
desafios do 
futuro digital...

O Grupo Publindústria possui um portefólio variado e 
direcionado para áreas como: 
• Construção e Engenharia Civil
• Eletrotecnia
• Energias Renováveis
• Ambiente
• Agronomia

• Engenharia e indústria alimentar
• Engenharia e Gestão Hospitalar
• Robótica
• Manutenção
• Geriatria e Gerontologia
• ... e agora o Desporto.
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https://www.publindustria.pt
https://www.cie-comunicacao.pt/
https://www.agropress.pt/
http://www.engenhoemedia.pt/
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http://www.delineatura.pt/
http://www.booki.pt
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O conceito estratégico organizacional assenta 
em lideranças pessoais com forte conhecimento das 
necessidades comunicacionais e formativas em nichos de 
mercados emergentes. Simultaneamente, a parceria com as 
instituições de ciência e tecnologia alavancam o potencial de 
liderança – pela inovação e antecipação – na nossa oferta 
editorial e formativa.

É em torno destas áreas que hoje apresenta uma larga 
oferta de serviços de comunicação e marketing empresarial, 
sustentada numa equipa que reúne competências em 
Marketing, Design, Edição e Jornalismo, constituindo-se 
como grupo editorial de conteúdos especializados 
formatados em suportes físicos e digitais como revistas, 
livros, ebooks, webinários e seminários.

Prosseguindo este caminho de reconhecimento e 
credibilidade, num grupo com provas dadas e espírito 
proativo, dinâmico e moderno, a SPORTMAGAZINE não 
vai fugir ao panorama geral do Grupo Publindústria, que é 
especializada em livros e revistas técnicas, oferecendo um 
conjunto de artigos e análises no setor do desporto, a partir 
do treino desportivo, com um tratamento teórico único e 
diferenciado relativamente às demais publicações da área.

A EDITORA
A Quântica Editora é a empresa e marca editorial do grupo 
Publindústria, assumindo a edição, divulgação e distribuição 
de conteúdos especializados afins ao conhecimento técnico 
e científico. 

Desenvolve através das suas chancelas, como a Engebook, 
a Agrobook, a Sportbook, entre outras, projetos editoriais 
como livros, ebooks e novos formatos. 

Desenvolve através da Booki, marca registada, a vertente 
comercial de venda, distribuição e promoção de livros, 
ebooks, cursos e revistas técnicas.

Aposta agora também no Desporto, com novas 
publicações previstas já para este ano, pretendendo uma 
ligação forte entre o projeto editorial SPORTMAGAZINE 
e a vertente editorial de livros, ebooks e outros formatos 
desenvolvidos pela chancela Sportbook, congregando 
uma oferta integrada de conteúdos de Desporto 
em prol de objetivos comuns da disponibilização de 
conhecimento especializado ao leitores e valorização dos 
seus interlocutores, em particular os autores de livros e da 
revista.
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8. CONTACTOS

Comunicação e marketing
Daniel Leal
daniel.leal@sportmagazine.pt

 (+351) 912 510 830
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