
RTP ONLINE 
 

Março, 2015 



Destaques do mês | março 

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

 Entre 01 de janeiro e 13 de abril, o site do Got Talent registou um total de 441 mil 

visitas, 1 milhão e 540 mil pageviews, 342 mil visitantes. 

 Lidera o ranking de sites de programas do universo RTP com mais visitas no 

período analisado. 

  

Festival da Canção | http://media.rtp.pt/festivaldacancao/ 

 Festival da Canção (129.718 visitas) ocupa a 2ª posição do ranking de sites de 

programa e cresce 150% face às visitas registadas em março de 2014 (51.784 

visitas). 

 

Buzz | http://media.rtp.pt/buzz/ 

 O site do programa da Antena 3, Buzz, regista 154.475 visitas, cresce 78% face ao 

mês anterior e lidera o ranking de sites de programas do universo RTP com mais 

visitas.  

Fonte: Netscope 3 (Marktest) 



Fontes de tráfego | visitas 

Dados gerais do site da RTP 
 

Evolução dos resultados nos últimos 12 meses 

Fonte: Netscope 3 (Marktest) 

 O site da RTP regista este mês: 17 milhões e 156 mil pageviews (+20%), 7 milhões e 101 mil visitas (+20%), 2 milhões de 190 

mil visitantes (+24%), crescendo mais de 20% em comparação com os resultados do mês anterior. 

 Este é o mês com mais visitas desde junho de 2014 (8 milhões de visitas), altura em que o Mundial 2014 contribuiu para o 

recorde de visitas do site RTP. 

Resultados do mês 

Março Média (últimos 12 meses)

Pageviews 17.156.243 16.196.980

Visitas 7.101.499 6.380.485

Visitantes 2.190.263 1.954.267



Secções do Site 
Ranking das secções com mais visitas 

Ranking dos sites de PROGRAMAS com mais visitas Secções do site RTP em destaque 

 Em comparação com os resultados do mês anterior, todas as 

secções seguem a tendência de crescimento do site, verificando-se 

o maiores aumentos do nº de visitas junto das secções: 

o Entretenimento (+183%), onde se destaca o Extra (96.967 

visitas) com o artigo “Júlia Isidro salda a manhã” (48.827 

visitas | 54 mil partilhas no Facebook). 

o A área de Programas (+40%) regista o maior nº de visitas 

dos últimos meses (768 mil visitas). 

Fonte: Netscope 3 (Marktest) 



RTP Play | www.rtp.pt/play 

Direto | Ranking de canais com mais visitas 

On demand| Ranking de programas com mais visitas 

 O direto da RTP1 regista o maior nº de visitas desde junho. O direto da RTP Internacional é o que mais cresce (+40%) e regista o 

maior tráfego desde agosto. A novela Os Nossos Dias exibe o melhor resultado de sempre. 

 O direto da Antena 3 apresenta o maior tráfego dos últimos 6 meses. O programa da Antena 3, Outra Coisa, regista o maior nº de 

visitas desde novembro. O episódio “Pinto da Costa e Bruno de Carvalho falam sobre o clássico” é o que regista mais visitas (4.804 

visitas | 4.062 partilhas no Facebook). 

Fonte: Netscope 3 (Marktest) 



Mobile 

Fonte: Netscope 3 (Marktest) 

APP RTP APP 5i 5PMN 

APP RTP Play 
Tráfego via browser 



Anunciantes em destaque 

Campanha BMW Test Drive: Side Ticker 

Campanha Jogos Santa Casa: Pré-roll e Layer 



Ranking Netscope março 
Fonte: Netscope 3 (Marktest) 

 O site da RTP ocupa a 12º posição do ranking dos sites com mais visitas no mês de março, subindo 2 posições em relação ao mês 

anterior.  

 Esta é a melhor posição do site RTP desde setembro do ano passado, mês em que ocupou a 10ª posição do ranking.  

Tabela de Entidades

Entidade Visitas OS Rank Page Views Rank PVs/Visita

Sapo (Home Page e Serviços) * 43.763.528                 1       337.562.159               1          7,7               

A Bola 29.961.838                 2       242.123.298               2          8,1               

Record 20.426.929                 3       143.683.417               3          7,0               

Correio da Manhã 15.990.313                 4       78.683.692                 4          4,9               

Público 12.106.552                 5       54.725.335                 6          4,5               

Jornal de Notícias 10.351.062                 6       40.193.026                 8          3,9               

TVI 10.048.129                 7       26.148.633                 16       2,6               

Diário de Notícias 8.839.241                    8       25.144.029                 17       2,8               

IOL (Home Page e Serviços) ** 8.617.454                    9       35.509.738                 10       4,1               

O Jogo 8.141.305                    10     29.152.255                 12       3,6               

Expresso 7.234.362                    11     27.702.750                 14       3,8               

RTP 7.101.499                    12     17.156.243                 20       2,4               

Notícias ao Minuto 6.980.745                    13     24.734.739                 18       3,5               

Tá Bonito 6.376.186                    14     10.833.696                 26       1,7               

Sol 5.637.638                    15     10.326.909                 28       1,8               

Jornal de Negócios 5.365.300                    16     12.884.515                 22       2,4               

SIC 5.220.416                    17     27.246.365                 15       5,2               

Sapo Lifestyle 5.090.016                    18     36.053.354                 9          7,1               

Mais Futebol 4.768.428                    19     16.557.023                 21       3,5               

Sapo Desporto 4.508.681                    20     32.405.998                 11       7,2               



Métricas e definições das variáveis | Fonte Marktest 

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) 


