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Destaques do mês

Sites de Programas

▪ Este mês, destaque para o site do Festival da Canção (61.292 visitas |+992%), com os artigos “Conheça as 16 canções do

Festival da Canção 2019” (48 mil pageviews) e “Telemóveis | Conan Osíris” (16 mil pageviews e 1.156.893 visualizações

no YouTube).

RTP Play | Conteúdos on demand

▪ No último mês de exibição, a série “3 Mulheres” (27.389 visitas) cresce 38% face a dezembro. Desde a estreia (26 de

outubro) até 31 de janeiro, a série regista um total de 77 mil visitas, 132 mil pageviews e 35 mil visitantes. A série é o 5º

conteúdo TV mais visitado no período analisado.

▪ “Prova Oral” (21 mil visitas) cresce 43% e lidera o ranking de conteúdos audio mais procurados on demand.

Área de Notícias

▪ A área de Notícias (1.684.093 visitas |+60%) é a que revela um maior incremento de tráfego, comparativamente ao mês

anterior, registando, ainda, o maior volume de visitas desde junho passado (2.068.652 visitas). Assuntos em destaque, na

área de Notícias, neste mês de janeiro:

Explosão numa padaria de Paris provoca vários feridos;

Temperaturas negativas em Portugal;

Últimos desenvolvimentos relacionados com o Brexit;



Dados gerais do site RTP
▪ O site da RTP contabiliza este mês um total de:

8.117.546 visitas

20.956.197 pageviews

3.070.735 visitantes

Fontes de tráfego por países | % visitas

Evolução dos resultados nos últimos 12 meses

Resultados do mês

Janeiro Média (últimos 12 meses)

Pageviews 20.956.197 22.042.835

Visitas 8.117.546 8.387.290

Visitantes 3.070.735 3.030.319

Fonte: Netscope (Marktest)



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

▪ A área de Notícias (1.684.093 visitas |+60%) é a que revela um maior incremento de tráfego, comparativamente ao mês anterior, registando, ainda, o maior

volume de visitas desde junho passado (2.068.652 visitas). Assuntos em destaque, na área de Notícias, neste mês de janeiro:

Explosão numa padaria de Paris provoca vários feridos;

Temperaturas negativas em Portugal;

Últimos desenvolvimentos relacionados com o Brexit;

▪ A área que reúne as páginas dos canais TV (548.703 visitas) cresce 21%, com destaque para a RTP Madeira (209.209 visitas |+38%). Assinale-se os resultados

dos artigos: “Família de Câmara de Lobos reclama apoios sociais” (8 mil visitas e 10 mil pageviews) e “Os apanhados de 2018 da RTP Madeira” (7 mil visitas e 8

mil pageviews).

▪ No mês em que se assinalam os 5 anos do lançamento do portal, o Ensina RTP regista 226 mil visitas, crescendo 28% em comparação com o mês de dezembro.

Comparativamente ao número de visitas registado em janeiro de 2018 (180 mil visitas), o Ensina RTP apresenta um crescimento de 26%.

Entre os artigos mais visitados do portal, destaque para “Recursos de Cidadania” (4 mil visitas e 9 mil pageviews).

Secções Visitas Pageviews % site

rtp-play 4.186.262 7.614.500 36,3%

noticias 1.684.093 3.123.496 14,9%

programas 527.604 1.274.698 6,1%

homepage_do_site 279.464 697.840 3,3%

tv 548.703 877.078 4,2%

fichas-de-programas 329.186 695.772 3,3%

Programas Visitors Visits Page views

1 praca 110.429 135.622 264.894

2 agora nós 67.916 73.170 101.941

3 festival da cançao 50.446 61.292 286.022

4 5 meia noite 28.995 34.600 60.757

5 extra 30.559 34.010 49.581

6 ingrediente secreto 18.252 25.940 82.477

7 the voice portugal 21.101 24.175 62.522

8 cinemax 14.874 20.350 38.647

9 empresa 15.006 17.158 65.724

10 zig zag 10.243 12.996 34.267



RTP Play | www.rtp.pt/play

Direto | Ranking de canais com mais visitas

On demand| Ranking de programas com mais visitas

Principais subsecções Visitors Visits Page views

RTP Play 853.872 4.186.262 7.614.500
direto 504.777 3.433.283 5.009.264

on-demand 391.470 777.078 1.698.321

Direto TV Visitors Visits Page views

canais-tv 393.930 2.169.434 3.241.773

1 rtp1 265.711 1.154.086 1.548.196

2 rtp3 90.997 749.676 959.570

3 rtpinternacional 71.450 225.426 317.074

4 rtp2 46.887 102.337 136.223

5 rtpafrica 27.529 74.668 99.201

Direto Rádio Visitors Visits Page views

canais-radio 130.690 1.285.620 1.533.187

1 antena3 32.923 600.635 674.602

2 antena1 81.154 463.366 578.921

3 antena2 10.015 81.704 95.138

4 rdpafrica 5.285 60.321 71.402

5 rdpinternacional 5.869 17.375 22.550

On demand TV Visitors Visits Page views

tv 314.536 608.029 1.321.993

1 3-mulheres 11.473 27.389 48.686

2 5-para-a-meia-noite 12.500 24.616 43.613

3 praca-da-alegria-2019 18.324 23.341 61.505

4 telejornal 11.282 22.465 44.331

5 linha-da-frente 17.434 22.156 38.091

On demand Rádio Visitors Visits Page views

radio 97.466 186.685 376.309

1 prova-oral 8.795 21.234 39.307

2 portugalex 4.643 8.380 19.193

3 aleixopedia 4.301 7.581 14.797

4 aleixo-fm 4.157 7.425 14.613

5 portugueses-no-mundo 4.419 5.989 11.143



Mobile
APP RTP Notícias APP RTP Play

App RTP Notícias Pageviews

Android

IOS
1.921.589

App RTP Play Pageviews

Android

IOS
2.020.772



Dados de perfil das visitas 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

Continente – BillboardCoca-Cola – Pre Roll

FFMS – IntroJogos Santa Casa – Pre Roll



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/

