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Destaques do mês
Ranking dos dias com mais visitas no mês de novembro:

 9 nov. (444.537 visitas): Eleições nos EUA, detenção de Pedro Dias.

 22 nov. (345.241 visitas): jogo da Liga dos Campeões Sporting X Real Madrid.

 8 nov. (323.145 visitas): Noite eleitoral nos EUA, Pedro Dias entrega-se às autoridades.

 13 nov. (322.313 visitas): jogo de Qualificação para o Mundial 2018, Portugal X Letónia.

 29 nov. (306.492 visitas): jogo da Taça CTT, FC Porto X Belenenses.

The Voice Portugal

 On demand (79 mil visitas):

programa com mais visitas.

 O site do The Voice Portugal (181

mil visitas) continua a ser o mais

visitado dos sites de programas do

universo RTP.

Sites de programas mais visitados

 O site do 5 Para a Meia Noite contabiliza 119 mil visitas, 167 mil

pageviews e 102 mil visitantes.

 O site da Praça regista 106 mil visitas, 297 mil pageviews e 77 mil

visitantes.

 O site de Donos Disto Tudo ocupa a 4ª posição do ranking dos

sites de programas do universo RTP mais visitados, registando 75

mil visitas, 131 mil pageviews e 63 mil visitantes.

Ranking de conteúdos com mais

visitas na área de on demand do RTP

Play

 The Voice Portugal (79 mil visitas)

 Mata Bicho (64 mil visitas)

 Telejornal (33 mil visitas)
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Dados gerais do site RTP
 O site da RTP regista em novembro um total de:

7 milhões e 730 mil visitas

17 milhões e 948 mil pageviews

2 milhões e 841 mil visitantes

Fontes de tráfego | % visitantes

Evolução dos resultados nos últimos 12 meses

Resultados do mês

Novembro Média (últimos 12 meses)

Pageviews 17.948.102 18.085.347

Visitas 7.729.648 7.593.795

Visitantes 2.840.889 2.709.274

Fonte: Netscope (Marktest)
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Secções do Site
Ranking das secções com mais visitas Ranking dos sites de PROGRAMAS com mais visitas

 A área do Ensina RTP (138.444 visitas) cresce 25% face ao mês anterior e conquista o melhor resultado de sempre.

 A área do RTP Play contabiliza um total de 4 milhões e 548 mil visitas, 8 milhões e 374 mil pageviews e 895 mil visitantes.

o O direto da RTP1 (1.347.975 visitas) cresce 11% e apresenta o melhor resultado desde agosto (2.069.778 visitas).

o O direto da RTP3 (787.666 visitas) conquista o melhor resultado desde julho (855.927 visitas), crescendo 15% face a outubro.

o O direto da Antena 1 (627.887 visitas) apresenta o melhor resultado do ano.

 Da área de sites de programas, destaque para os resultados dos seguintes conteúdos:

o A Praça (106.353 visitas) apresenta-se no 3º lugar do ranking dos mais visitados. Em comparação com o mês homólogo do ano anterior, o

site apresenta um crescimento de 47% no nº de visitas. A área da Culinária é a mais visitada (40 mil visitas e 147 mil pageviews), sendo

responsável por 48% do tráfego do site.
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RTP Play | www.rtp.pt/play

 A área do RTP Play contabiliza em novembro um total de:

4 milhões e 548 mil visitas

8 milhões e 374 mil pageviews

895 mil visitantes

Direto | Ranking de canais com mais visitas

On demand| Ranking de programas com mais visitas
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Mobile
APP RTP APP RTP Play
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Dados de perfil dos visitantes para cada área do site RTP | Fonte: Google Analytics

Site RTP | www.rtp.pt RTP Play | www.rtp.pt/play Notícias | www.rtp.pt/noticias Programas | media.rtp.pt
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Campanhas em Destaque
Leaseplan – Tudo por 170 Euros Microsoft – Sempre à frente. Desde sempre.

Missão Continente 2016Volvo – XC60
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Ranking Netscope novembro

 O site da RTP sobe 1 posição no

ranking Netscope, em comparação

com o mês anterior, ocupando agora

a 11ª posição do ranking.

Tabela de Entidades

Rank Entidade Visitas Dif. Out. Page Views Rank PVs/Visita

1            A Bola 28.005.913   -2,9% 215.122.774   1            7,7        

2            Jornal de Notícias 22.312.730   3,1% 106.547.831   4            4,8        

3            Correio da Manhã 21.329.711   -6,1% 113.510.904   3            5,3        

4            Record 20.667.710   1,2% 153.149.390   2            7,4        

5            O Jogo 13.496.766   2,8% 87.713.794     5            6,5        

6            TVI 12.203.842   -6,8% 42.800.502     9            3,5        

7            Diário de Notícias 12.110.244   -0,1% 40.843.595     10         3,4        

8            Público 11.702.825   2,1% 46.986.357     8            4,0        

9            Notícias ao Minuto 11.131.848   7,9% 29.685.145     11         2,7        

10         Expresso 8.202.832     -7,1% 28.566.281     12         3,5        

11         RTP 7.729.648     5,6% 17.948.102     17         2,3        

12         IOL (Home Page e Serviços) 7.273.010     -5,6% 28.162.161     13         3,9        

13         SIC 5.896.372     -5,9% 16.242.762     18         2,8        

14         Tá Bonito 5.861.080     -17,3% 8.502.845        26         1,5        

15         Mais Futebol 5.283.704     1,1% 20.730.474     15         3,9        

16         Jornal de Negócios 4.536.622     -6,7% 14.438.367     20         3,2        

17         Caras 3.006.994     -6,4% 19.406.458     16         6,5        

18         Rádio Renascença 3.000.323     -4,8% 11.696.329     23         3,9        

19         Visão 2.714.613     -31,3% 4.356.159        37         1,6        

20         Jornal Económico 2.688.411     38,2% 4.719.159        35         1,8        
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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

Métricas e definições das variáveis | Fonte 

Marktest
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MAIS INFORMAÇÕES EM:

Publicidade.rtp.pt

11

http://publicidade.rtp.pt/

