RELATORIO ANUAL 2009-2010
Do mercado de portais
de encontros de Portugal

A procura por companheiros através da internet em Portugal explodiu nos últimos anos. Porém
ninguém se deu, até o momento, o trabalho de analisar a situação sistematicamente no mercado.
Nós saímos à procura dos dados reais através de uma minuciosa pesquisa de mercado efetuada
em todos os portais de encontros atuais, chegando a seguinte conclusão.

1. Solteiros e internet-dating

faturamento em milhões por país

2. Os usuários dos portais de encontros
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faturamento por habitantes em euros

2,10

1,75

1,75

1,70

0,75 0,70
0,35
SE

DE

AT

NL

FR

A explosão da procura de companheiros através da internet em Portugal começou em 2002 e
sobe desde então, continuamente. No período entre Janeiro e Novembro de 2009 foi constatado
mais de 100.000 anúncios nas páginas de encontros. Atualmente mais de 500 mil portugueses
estão na internet à procura de um encontro no sites de encontros. Nas páginas especializadas
em conteúdo adultog... sexo, traição, sado-maso, etc., se encontram mais 200 mil. O numero de
pessoas que usam a internet sobe continuamente desde 2007.

3. Categorias e faturamento dos portais de encontros

Nós dividimos os portais de encontros em 4 categorias:
• Portais de encontros, as páginas para individualistas (de própria responsabilidade)
• Agências matrimoniais (contactos com ajuda de psicólogos)
• Portais de encontro em páginas eróticas para adultos
• Páginas para grupos especiais (anões, obesos, homossexuais, etc.)
Em Portugal existem poucas páginas especiais, a maioria dos portais de encontro são páginas
individuais de própria responsabilidade. Aproximadamente 100.000 associados estão distribuídos
entre 12 portais de encontros. O portal que mais de destaca é o portal Match (que faz parte de
Meetic) e Be2.
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Dos 11 milhões de portugueses, 1,9 milhões são hoje em dia solteiros ou descasados. Porém definir
o nome “solteiro” é muito difícil, dando conta que existem muitas pessoas de meia-idade nesta
situação. Pode uma pessoa de 60 anos ainda considerada “solteira”? Periodicamente, atingirão
no decorrer dos anos aproximadamente 1,2 milhão de pessoas o nome de solteiro. Destas
pessoas, 500 mil estão buscando regularmente na internet. Estes usuários dos diversos portais na
internet são os alvos principais dos sites de encontros, agências matrimoniais e derivados. Fora os
solteiros, ainda se pode contar com mais 25 % de pessoas (na maioria homens) que vivem em um
relacionamento firme e mesmo assim procuram um curto flerte pela internet.
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Com um volume de mais de 3,8 milhões de Euros de faturamento dos sites de encontros em 2008
e um aumento de 34% em 2009. Todos se encontram na expectativa de um aumento para 2010
de 20 a 30%.

4. Comparação Portugal com o exterior

O português gastou em media em 2009 cerca de 0,35 Euros à procura de um parceiro na internet.
O país se encontra em último lugar na escala juntamente com o Brasil. Analisando a mãe de sites
de encontros (os Estados Unidos, lá se gastou, em 2009, 3,40 Euro por habitante), mostra que em
Portugal, ainda existe um potencial enorme para aumentar o volume de gastos por
habitante.
Retirando os maiores de 50 anos, que
pouco se encontram nestas páginas, vai
haver um aumento de consumo, não por
ter mais associados nos portais, mas pelo
fato dos gestores dos sites de encontros
continuamente se especializarem nas
ofertas aos usuários dos diversos sites de
encontros/agências matrimoniais e com
isto conseguirem aumentar a renda por
associado registrado.
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