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A PME Magazine foi criada para dar voz às Pequenas e Médias

Empresas Portuguesas, dentro e fora do país. É uma publicação

disponível online em pmemagazine.sapo.pt e, trimestralmente,

numa edição digital e em papel, distribuída com o jornal
Expresso, com conteúdos sobre empresas e negócios. Cada

edição é apresentada aos empresários num evento de

networking com a presença da figura de capa numa palestra

gratuita.



A revista PME MAGAZINE – PORTUGAL.MUNDO.EMPRESAS é uma
publicação online e em papel, de caráter corporativo e distribuição
gratuita, produzida de acordo com critérios jornalísticos independentes,
sob o compromisso e o respeito pelos princípios deontológicos e pela
ética profissional dos jornalistas assim como pela boa-fé dos leitores.

Dirigida a profissionais de todas as áreas e a todas as empresas, com
especial incidência nas pequenas e médias empresas, a PME Magazine
pretende reunir um conjunto de artigos jornalísticos e de opinião em
diferentes áreas de interesse – gestão, recursos humanos, finanças,
tecnológica, legal – que contribuam para o crescimento, sustentabilidade e
sucesso das pequenas e médias empresas.

Pretende ainda divulgar casos de sucesso de empresas portuguesas  
pelo mundo, fazendo sempre a ponte intercultural.

A PME Magazine acompanhará sempre as inovações tecnológicas e
relacionais, de forma a manter uma relação próxima com os seus leitores.

Estatuto  
Editorial



Perfil do leitor
- Quadros médios e superiores;
- 25-64 anos, decisores, elevado poder
de compra e residentes nas principais  
metrópoles.

Rubricas
A revista aborda os temas legal, fiscal, recursos  
humanos, saúde, formação e empreendedorismo  
na perspetiva das próprias PME.

- Casos de Sucesso;
- Internacional;
- Legal / Fiscal
- Ambiente / Sustentabilidade
- Responsabilidade Social;
- Empreendorismo;
- Recursos Humanos;
- Coaching / Formação;
- Marketing / Comunicação;
- Tecnologia;
- Agenda;
- Opinião.



Circulação
- Diariamente online no site;

- Newsletter eletrónica mensal para as PME;

-Edição trimestral digital e em papel distribuído com o jornal  

Expresso;

- Redes Sociais (Facebook, Linkedin, Twitter e Youtube);

-Evento trimestral de networking: janeiro, abril, julho e  

outubro.



Dados Website



Masculino
44%

Feminino
56%

País
Portugal 83%
Estados Unidos 6,13%
Brasil 3,37%

Cidade
Lisboa 43%
Porto 18%

Perfil dos leitores

27% Tem entre 25-34 anos
25% tem entre 35-44 anos
16% Tem entre 45-54 anos
13% tem entre 55-64 anos

Website

pmemagazine.sapo.pt



Nível de instrução
Licenciatura 61%
Mestrado ou superior 30,8%

Comportamento de uso
Desktop 47%
Mobile 51%
Tablet 2%

Principais Canais
Orgânico 54%
Social Media 24%
Direto 11%
Referral 8%
E-mail 2%

Interesses: Consumidores, lifestyle, noticias e política,  
profissionais de negócios

Website

www.pmemagazine.sapo.pt

http://www.pmemagazine.sapo.pt/
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