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Sedes de Operações Record TV

Em transmissão contínua desde 1953, a Record TV 
está hoje presente em mais de 150 países,  
onde conta com várias estações de rádio.   
É também o canal de Língua Portuguesa  
com maior abrangência territorial no mundo, 
sendo inclusivamente o único disponível  
neste idioma em inúmeras nações. 
 
Reconhecida como uma emissora
para toda a família, o seu enorme
sucesso de audiência reside
na programação variada, atual,
inovadora e surpreendente.

RECORD TV PARA TODOS



Inaugurado em 2014, este complexo foi desenhado 
a pensar no desempenho funcional e está situado 
num ponto estratégico junto ao aeroporto de Lisboa. 
Detém infraestruturas preparadas para garantir a 
emissão contínua em todo o Continente Europeu, 
com capacidade para transmitir até nove canais, em 
simultâneo e em alta definição. O sistema de produção 
e transmissão é totalmente digital - da criação e gestão 
dos conteúdos à emissão e arquivo.
 
É nesta sede que estão localizados também os estúdios  
da Record TV Europa, equipados com tecnologia  
de última geração.

SEDE DA RECORD TV EUROPA
EM LISBOA



Em Portugal, milhões de pessoas têm acesso à 
programação da estação, que regista um crescimento 
exponencial na preferência dos telespectadores.

Pensada para toda a família, a oferta de formatos 
destaca-se pela diversidade e excelência  
de conteúdos, características que contribuem 
para uma televisão moderna e dinâmica.

RECORD TV 
EM PORTUGAL

APOSTA NA MELHOR PROGRAMAÇÃO

Em 2021 a Record TV Europa alcançou grandes 
conquistas face aos desafios a que se propôs.  
Ao longo do ano e especificamente em Portugal,  
sede da operação internacional, o canal terminou  
o quarto e último trimestre, com um crescimento  
de 7% de audiência média em relação ao terceiro.

A Record TV aposta fortemente na área do entretenimento, tornando-se na companhia  
de muitas pessoas. O sucesso dos mais variados programas e, principalmente dos  
reality shows, vem reforçar a vontade da emissora de ir ao encontro dos interesses  
dos telespectadores, levando todos os dias até à sua casa a melhor programação.

TELEDRAMATURGIA EM ALTA
Os resultados do último trimestre do ano colocaram a emissora nos lugares cimeiros,  
durante o horário de exibição de ‘Gênesis’. Os valores obtidos no último ano  
vêm confirmar o sucesso das superproduções históricas da Record TV no país.

Fonte: GfK (live + vosdal)



Recheados de estrelas, os programas 
da Record TV oferecem uma experiência 
televisiva única, que mistura divertimento 
e emoção, na dose certa.

O resultado é um atrativo portefólio de 
formatos, apresentados por profissionais 
consagrados, que mantêm uma relação  
de continuado sucesso com os seus públicos.

ENTRETENIMENTO
PARA TODA A FAMÍLIA

ANA HICKMANN
HOJE EM DIA

NO AR

NO AR

RODRIGO FARO
HORA DO FARO E
VAI DAR NAMORO 



Interpretadas por um talentoso elenco de atores, as 
melhores histórias dão origem a telenovelas, minisséries 
e outros produtos teledramatúrgicos únicos, que não 
deixam ninguém indiferente. 
 
Para além de captar a preferência do público, a qualidade 
das produções da Record TV tem sido distinguida com 
vários prémios (Troféu Imprensa, Troféu Internet, Seoul 
International Drama Awards, Produ Awards, Promax 
Awards, entre outros).

TELEDRAMATURGIA 
DE SUCESSOCAMILA RODRIGUES

OS DEZ MANDAMENTOS

CARLO PORTO
REIS

NO ARNO AR

NO AR

NO AR

NO AR



REALIDADE NA TV

Muitas emoções e uma grande dose de incerteza  
quanto ao desfecho de situações comuns são 
alguns dos ingredientes dos reality shows  
da Record TV. Estes programas testam  
os limites de figuras célebres ou anónimas.

Pelo interesse que despertam junto dos 
telespectadores, estes formatos - e outros que 
distinguem o talento dos participantes - registam 
elevados índices de audiência, destacando-se 
como assinaláveis êxitos televisivos.

TICIANE PINHEIRO
CANTA COMIGO
E TROCA DE ESPOSAS

ADRIANE GALISTEU
A FAZENDA – TUDO A VER 

E POWER COUPLE

NO AR



Com rigor e credibilidade, a Record TV apresenta, ao longo do 
dia e em diferentes formatos, um jornalismo ágil, moderno e 
premiado. Distinguida com vários primeiros lugares, a informação 
do canal continua a dar provas de qualidade - por exemplo, 
o programa ‘Repórter Record Investigação’ conquistou, entre 
outros, o ‘Prêmio Policiais Federais de Jornalismo’, ‘Prêmio 
One World Media’, ‘Prêmio de Jornalismo Rei de Espanha’, 
‘PromaxBDA América Latina’ e ‘Prêmio de Direitos Humanos’.

As principais notícias da atualidade são disponibilizadas  
ao telespectador com cobertura global, através de uma vasta  
e conceituada equipa de profissionais.

RIGOR E CREDIBILIDADE

LUIZ BACCI
CIDADE ALERTA

CHRISTINA LEMOS
JORNAL DA RECORD

NO ARNO AR NO AR

NO ARNO AR NO AR



ANDRÉ CARVALHO
RECORD 360

FILIPA SAMPAIO
PALCO RECORD
E RECORD 360

Produzidos localmente com apresentadores 
portugueses, estes formatos contribuem para estreitar 
ainda mais a relação com o telespectador em Portugal.

Em complemento à sua oferta tradicional, constituída  
por programas que têm crescido na preferência 
dos consumidores de TV, a emissora tem também 
conquistado novos públicos no universo online.

Com emissão através das plataformas digitais 
da Record TV Europa, os lives oferecem conteúdos 
exclusivos, com celebridades do mundo da TV  
e do espetáculo, bem como as últimas novidades  
sobre o mundo Record TV.

PRODUÇÕES PORTUGUESAS 
ENTRETENIMENTO

LUÍS FONSECA DE SOUSA
INSÓLITO!

RITA ROSADO
GIRO



Seguindo os padrões de qualidade do jornalismo 
da Record TV, os noticiários produzidos localmente 
levam até ao telespectador a atualidade informativa, 
através de uma equipa ágil, que vai até onde a 
notícia acontece, dando voz aos protagonistas. 

Com um formato de apresentação interativo e 
dinâmico, cenários preparados para dar cobertura 
à atualidade mundial em direto, grafismos 
apelativos e tecnologia de broadcast avançada,  
os nossos telejornais continuam um passo à frente.

PRODUÇÕES PORTUGUESAS 
INFORMAÇÃO

HELENA RITA BESUGO
PORTUGAL NO AR

EDUARDA PIRES
FALA PORTUGAL

PATRÍCIA DE FREITAS
PORTUGAL NO AR

MÁRIO FILIPE CARNEIRO
FALA PORTUGAL
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