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Destaques do mês
5 Para a Meia-Noite | site

▪ O site do 5 Para a Meia-Noite (99 mil visitas) cresce 105% e alcança os melhores resultados da presente temporada.

▪ Entre os conteúdos mais procurados do site, destacando-se os vídeos: “Ana Bola: “A Maria [Vieira] não está muito

bem vista na classe artística.” (12 mil visitas, 15 mil pageviews, 9 mil partilhas no Facebook e 61 mil visualizações no

YouTube) e “Inês Castel-Branco: “Houve uma altura em que ia ao site da PJ ver cadáveres.” (10 mil visitas, 12 mil

pageviews, 10 mil partilhas no Facebook e 105 mil visualizações no YouTube).

5 Para a Meia-Noite | VOD (vídeo on demand)

▪ Na área de on demand do RTP Play, o 5 Para a Meia-Noite (34 mil visitas) cresce 74% face ao mês anterior e

alcança os melhores resultados da presente temporada. Episódios com maior número de visitas em novembro: 9 nov.

(9 mil visitas | João Botelho, Lili Caneças e Pirula); 2 nov. (9 mil visitas | Reynaldo Gianecchini, Ana Bola e Alda

Gomes).

4 Play | VOD (vídeo on demand)

▪ A série da RTP2, 4Play (43 mil visitas), cresce 40% face a outubro, ocupa o 3º lugar do ranking dos conteúdos TV

mais visitados On Demand e apresenta os melhores resultados desde a estreia.

73% dos visitantes são homens.

71% dos visitantes têm entre 18 e 34 anos.

Ensina RTP

▪ O portal Ensina RTP conquista os melhores resultados do ano: 189 mil visitas (+27%), 306 mil pageviews (+26%) e

164 mil visitantes (+25%).



Dados gerais do site RTP
▪ O site da RTP contabiliza em novembro um total de:

8.393.073 visitas

21.456.953 pageviews

3.162.226 visitantes

Fontes de tráfego | % visitantes

Evolução dos resultados nos últimos 12 meses

Resultados do mês

Novembro Média (últimos 12 meses)

Pageviews 21.456.953 21.866.082

Visitas 8.393.073 8.158.117

Visitantes 3.162.226 3.094.475

Fonte: Netscope (Marktest)



Secções do Site
Ranking das secções com mais visitas Ranking dos sites de PROGRAMAS com mais visitas

▪ A área que reúne o conjunto de sites de programas do universo RTP apresenta um crescimento de 4% face ao mês anterior. Destaque para os sites:

o A Praça (141 mil visitas) ocupa o primeiro lugar do ranking dos mais visitados.

o O 5 Para a Meia-Noite (99 mil visitas) cresce 105% e alcança os melhores resultados da presente temporada.

▪ O portal Ensina RTP conquista os melhores resultados do ano: 189 mil visitas (+27%), 306 mil pageviews (+26%) e 164 mil visitantes (+25%).



RTP Play | www.rtp.pt/play

▪ A área do RTP Play contabiliza:

4.786.540 visitas

8.985.318 pageviews

1.047.678 visitantes

Direto | Ranking de canais com mais visitas

On demand| Ranking de programas com mais visitas



Mobile
APP RTP Notícias APP RTP Play



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



Campanhas em Destaque
Volkswagen T-Roc – Expandable Skin Moche – Interstitial

Gillette – Mrec Leaseplan – Halfpage



Ranking Netscope novembro

▪ O site da RTP ocupa a 12ª posição

do ranking Netscope.

Tabela de Entidades

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

1     A Bola 25.365.118      -5,5% 203.867.089        1            8,0        

2     Correio da Manhã 25.055.197      9,5% 129.966.444        2            5,2        

3     Record 18.605.084      -11,8% 128.997.339        3            6,9        

4     Jornal de Notícias 18.326.805      -11,6% 76.241.752          4            4,2        

5     O Jogo 13.186.662      -6,7% 73.845.004          5            5,6        

6     TVI 12.686.735      -21,7% 42.377.966          9            3,3        

7     Notícias ao Minuto 12.097.750      -13,4% 52.740.652          8            4,4        

8     Diário de Notícias 11.520.175      -20,1% 37.062.926          10         3,2        

9     Público 11.258.164      -14,9% 35.402.324          11         3,1        

10  Expresso 10.222.747      -5,9% 29.561.467          13         2,9        

11  IOL (Home Page e Serviços) 9.338.430        -12,6% 31.887.617          12         3,4        

12  RTP 8.393.073        -24,7% 21.456.953          18         2,6        

13  SIC 7.318.317        -17,4% 18.337.932          19         2,5        

14  Mais Futebol 6.191.224        -10,2% 24.096.105          17         3,9        

15  Jornal de Negócios 5.135.866        -4,0% 15.459.821          21         3,0        

16  Hiper FM 4.885.686        -5,9% 6.390.992             37         1,3        

17  Caras 3.832.621        14,0% 26.979.547          14         7,0        

18  Ekonomista 3.728.027        -6,9% 6.166.630             38         1,7        

19  Visão 3.631.575        -2,5% 5.197.559             40         1,4        

20  Flash 3.245.634        23,9% 25.740.847          16         7,9        



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



MAIS INFORMAÇÕES EM:

Publicidade.rtp.pt

http://publicidade.rtp.pt/

