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Fonte: Netscope 3 (Marktest) 

Got Talent Portugal| http://media.rtp.pt/gottalentpt/ 

 Em janeiro, o site do Got Talent Portugal contabilizou um total de 151 

mil visitas, 423 mil pageviews e 131 mil visitantes. 

  

 

Bem-vindos a Beirais no RTP Play| http://www.rtp.pt/play/p1746/bem-vindos-a-beirais 

 Em janeiro, a série da RTP1 lidera o ranking de programas de TV on 

demand com 60 mil visitas. 

 

 

App RTP Play 

 Lançada em dezembro, a nova app da RTP regista no mês de janeiro 

um total de 40 mil downloads (IOS + Android). 

 

 



Fontes de tráfego | visitas 

Dados gerais do site da RTP 
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Evolução dos resultados nos últimos 12 meses 

Fonte: Netscope 3 (Marktest) 

 O site da RTP regista em janeiro 6 milhões e 906 mil visitas e 16 milhões e 834 mil pageviews. 

 Face ao mês anterior, o número de visitas ao site da RTP cresce 42%. 

 Este é o melhor resultado desde o mês do Mundial 2014, em junho (8 milhões e 66 mil visitas). 

 A captura dos responsáveis pelo atentado de Paris (no dia 9 de jan.), o dia do atentado ao Charlie Hebdo (7 jan.) e 

o dia da cerimónia da FIFA  Bola de Ouro (12 jan.) foram os 3 dias com maior tráfego do mês de janeiro. 

Resultados do mês 



Secções do Site 
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Ranking das secções com mais visitas 

Ranking dos sites de PROGRAMAS com mais visitas 

Fonte: Netscope 3 (Marktest) 

Secções do site 

 A área de Notícias regista 1 milhão e 230 mil 

visitas, o melhor resultado desde julho. 

 

Área de programas RTP 

 O site do Got Talent lidera o ranking de sites de 

programas do universo RTP com 151 mil visitas e 

422 mil pageviews. 

 Os sites do Agora Nós (47 mil visitas) e do Há Tarde 

(44 mil visitas) apresentam o maior nº de visitas 

desde a estreia dos programas, em setembro.  



Sites de programas em destaque 
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Got Talent Portugal| http://media.rtp.pt/gottalentpt/ 

Fonte: Netscope 3 (Marktest) 

 Em janeiro, o site do Got Talent Portugal contabilizou um 

total de 151 mil visitas, 423 mil pageviews e 131 mil 

visitantes. 

 Neste mês, liderou o ranking de sites de programas do 

universo RTP com mais visitas. 

 A área de Vídeo é a mais visitada do site do Got Talent 

com 130 mil visitas. Destaque para o vídeo “Hugo Rosa o 

mal amado” (53 mil visitas). 



RTP Play | www.rtp.pt/play 
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Direto | Ranking de canais com mais visitas 

On demand| Ranking de programas com mais visitas 

Fonte: Netscope 3 (Marktest) 

 3 conteúdos de ficção lideram o ranking do On demand TV: Bem-vindos a Beirais, Os Nossos Dias e Água de Mar. 

 Outra Coisa, o programa da Antena 3, continua a ser o programa de rádio com mais visitas on demand. 



Mobile 
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Fonte: Netscope 3 (Marktest) 

APP RTP APP 5i 5PMN 

APP RTP Play Tráfego via browser 



Anunciantes em destaque 
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Campanha Montepio  
“Associação Mutualista” 
- Takeover + m-rec na homepage site RTP + Área 

Notícias 
- Halfpage 
- Pré-roll 



Ranking Netscope janeiro 
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Fonte: Netscope 3 (Marktest) 

 O site da RTP ocupa em janeiro a 14ª posição do ranking Netscope, subindo uma posição em 

comparação com o mês anterior. 

 O site da RTP é a entidade do top 20 que mais cresce face a dezembro (+42%). 



Métricas e definições das variáveis | Fonte Marktest 
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Metodologia

Métricas

Acto de carregamento de uma ou várias páginas identificadas, de um ou mais sites web, efectuada por um 

computador ligado à internet. Uma ausência de consulta de novas páginas, no mesmo site web, durante um 

período superior a 30 minutos, é considerada um fim de Visita.

Visita

Carregamento completo, por parte de um browser, dos ficheiros pedidos pelo visitante. No Netscope, essa 

medição é feita através do TAG Netscope, colocado no final das páginas de um site utilizador desta ferramenta de 

métricas web.

Pageview

Métrica que quantifica o número de pontos diferentes de acesso à Internet, que visitaram um determinado 

conteúdo. Esse ponto de acesso único é caracterizado por um programa de navegação (browser), instalado num 

computador ligado à Internet, e que é individualizado através de um cookie permanente e não duplicado.

Browsers 

diários

Medição site-centric; O Netscope, através da tecnologia de TAGs, recolhe informação detalhada sobre os 

browsers visitantes de um site, a sua navegação e as características do seu equipamento.
Netscope

Fonte: Netscope 3 (Marktest) 


