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JORNAL DE 
NOTÍCIASSUPORTES DO JN

Em 1995 nasceu o “jn.pt”, o primeiro site de um meio de comunicação social português.

•  Apostas sucessivas em novas funcionalidades de vídeos, reportagens multimédia, chat 

com os leitores e blogues e, mais recentemente uma presença intensa nas redes sociais, 

permitindo um acompanhamento das novas tendências e novas gerações.

•  O JN lançou também o formato epaper, aplicações para mobile, iPhone, iPad, Android, 

entre outras plataformas tecnológicas, que permitem ao leitor estar sempre atualizado  

e permitindo aos seus leitores acederem à informação a qualquer hora em qualquer lado.

APRESENTAÇÃO



JORNAL DE 
NOTÍCIASINFORMAÇÃO DE MERCADO ONLINE

Principais indicadores das plataformas online do Jornal de Notícias

FONTE: MARKTEST/NETSCOPE DOUBLE CLICK/GOOGLE ANALYTICS/FACEBOOK/ABR 2014

Ferramenta de  
web-metrics (medição 
site-centric) da Marktest 
com disponibilização 
diária de dados,  
que realiza a medição  
de tráfego de entidades 
web e produção de  
rankings Netscope sobre 
os dados auditados.

Pageviews Visitas

1.284.408

592.134

426.662

1.309.647

iPhone

Mobile

iPad

Android

217.232

162.005

54.171

ND

31.509.635Site JN 7.864.173

N.º FÃS

FACEBOOK 946.815



JORNAL DE 
NOTÍCIAS

Perfil do utilizador online do Jornal de Notícias

INFORMAÇÃO DE MERCADO ONLINE

FONTE: BAREME IMPRENSA CROSSMEDIA 2013



JORNAL DE 
NOTÍCIASINFORMAÇÃO DE MERCADO ONLINE

Cobertura máxima crossmedia da marca Jornal de Notícias

• 3,7 milhões de leitores

• 771 mil leitores pertencentes a classes altas

• 611 mil leitores Quadros Médios Superiores

• 1 milhão de leitores Lisboa, Centro e Sul

• 2,6 milhões de leitores Porto e Norte

• 1,5 milhões de leitores online

•  280 mil leitores online que visitam site 

mais que uma vez por dia

• 482 mil leitores online com uma visita por dia

FONTE: BAREME IMPRENSA CROSSMEDIA 2013



SUPORTES DO DN

 O site do DN é uma plataforma forte e eficaz para quem quer aceder rapidamente 

a conteúdos e informação credível e atual. Uma aposta ganha que tem vindo a revelar 

sucessivos crescimentos de tráfego.

Através das redes sociais, o DN intensifica a sua presença no meio digital, permitindo  

uma comunicação direta e criando uma grande envolvência com os seus leitores.

Também no meio digital o lançamento do epaper e das aplicações para mobile, iPad, iPhone 

e Android, permitem ao leitor o acesso à informação a qualquer hora e em qualquer lugar.

APRESENTAÇÃO

DIÁRIO DE 
NOTÍCIAS



INFORMAÇÃO DE MERCADO ONLINE

FONTE: MARKTEST/NETSCOPE DOUBLE CLICK/GOOGLE ANALYTICS/FACEBOOK/ABR 2014

Ferramenta de web-metrics 
(medição site-centric) da 
Marktest com disponibilização 
diária de dados, que realiza a 
medição de tráfego de enti-
dades web e produção de 
rankings Netscope sobre os 
dados auditados.

DIÁRIO DE 
NOTÍCIAS

Pageviews Visitas

763.100

993.155

571.795

443.636

iPhone

Mobile

iPad

Android

133.522

201.731

51.956

ND

17.391.865Site 5.406.941

N.º FÃS

FACEBOOK 429.515

Principais indicadores das plataformas online do Diário de Notícias



INFORMAÇÃO DE MERCADO ONLINE

FONTE: BAREME IMPRENSA CROSSMEDIA 2013

DIÁRIO DE 
NOTÍCIAS

Perfil do utilizador online do Diário de Notícias



FONTE: BAREME IMPRENSA CROSSMEDIA 2013

INFORMAÇÃO DE MERCADO ONLINE DIÁRIO DE 
NOTÍCIAS

Cobertura máxima crossmedia da marca Diário de Notícias

• 2,6 milhões de leitores

• 722 mil leitores pertencentes a classes altas

• 531 mil leitores quadros médios superiores

• 1,2 milhões de leitores Porto e Norte

• 1,4 milhões de leitores Lisboa, Centro e Sul

• 1,3 milhões de leitores online

•  168 mil leitores online que visitam  

o site mais que uma vez por dia

• 461 mil leitores online com uma visita por dia



O JOGOSUPORTES DE O JOGO

APRESENTAÇÃO  Toda a atualidade desportiva está disponível em ojogo.pt. A melhor e mais completa 

informação, atualizada ao minuto. De manhã veja o que mais se destaca na edição diária do 

jornal em papel e à tarde fique a par das mais relevantes notícias do universo desportivo, tanto 

nacional como internacional. No site de O JOGO tem ainda acesso a todos os vídeos, jornada 

após jornada, dos jogos da principal liga portuguesa de futebol.

 O jornal O Jogo está disponível em formato digital a partir de qualquer computador, 
telemóvel ou tablet  em qualquer parte do mundo.



O JOGO

Principais indicadores das plataformas online do O JOGO

INFORMAÇÃO DE MERCADO ONLINE

Ferramenta de web-metrics 
(medição site-centric) da 
Marktest com disponibilização 
diária de dados, que realiza a 
medição de tráfego de enti-
dades web e produção de 
rankings Netscope sobre os 
dados auditados.

FONTE: MARKTEST/NETSCOPE DOUBLE CLICK/GOOGLE ANALYTICS/FACEBOOK/ABR 2014

Pageviews Visitas

2.967.239Mobile 658.333

1.754.516Iphone 180.784

437.467Ipad 42.049

698.960Android ND

26.353.302Site 6.071.675

N.º FÃS
FACEBOOK 270.126



O JOGO

Perfil do utilizador online do jornal O Jogo

FONTE: BAREME IMPRENSA CROSSMEDIA 2013

INFORMAÇÃO DE MERCADO ONLINE



O JOGO

Cobertura máxima crossmedia da marca OJOGO

FONTE: BAREME IMPRENSA CROSSMEDIA 2013

INFORMAÇÃO DE MERCADO ONLINE

• 2 milhões de leitores

• 404 mil leitores pertencentes a classes altas

• 306 mil leitores quadros médios superiores

• 1,4 milhões de leitores Porto e Norte

• 605 mil leitores Lisboa, Centro e Sul

• 952 mil leitores online

•  184 mil leitores online que visitam  

o site mais que uma vez por dia

• 332 mil leitores online com uma visita por dia



DINHEIRO 
VIVOSUPORTES DO DINHEIRO VIVO

Dinheiro Vivo é um jornal digital de economia, foi lançado em junho de 2011 e assenta  

nos seguintes valores: credibilidade e inovação editorial, criatividade comercial e conteúdos 

comerciais tailor made.

O site Dinheiro Vivo tem a mais completa informação económica e  conquistou diversos 

prémios, nas duas plataformas online e mobile.

APRESENTAÇÃO



DINHEIRO 
VIVO

Perfil do utilizador online do DINHEIRO VIVO

FONTE: MARKTEST, NETPANEL

INFORMAÇÃO DE MERCADO



DINHEIRO 
VIVOINFORMAÇÃO DE MERCADO ONLINE

Principais indicadores das plataformas online do Dinheiro Vivo

FONTE: MARKTEST/NETSCOPE DOUBLE CLICK/GOOGLE ANALYTICS/FACEBOOK/ABR 2014

Pageviews Visitas

101.442

73.001

30.561

102.674

iPhone

Mobile

iPad

Android

11.542

20.691

3.262

ND

3.098.838Site 1.081.584

N.º FÃS

FACEBOOK 194.384



 
TSFSUPORTES DA TSF

A renovação do site em 2008 veio acompanhar e complementar o rigor da informação a que a TSF  

desde sempre nos habituou, revelando a intenção de inovação e contínua atualização da marca.  

Uma aposta ganha que revelou um crescimento de tráfego superior a 150% de janeiro de 2008  

a janeiro de 2010. Em 2009, a TSF assumiu, com mais intensidade, a sua presença nas redes sociais, 

permitindo uma comunicação mais direta em várias vertentes atuais e um acompanhamento real  

das novas tendências e novas gerações.

Em 2011, a TSF continua na vanguarda da comunicação, criando a primeira aplicação de uma rádio 

portuguesa para ipad, permitindo aos seus ouvintes acederem à informação desenvolvida pelos nossos 

profissionais a qualquer hora e em qualquer lado. Hoje em dia, a TSF está também acessível através  

de mobile, iphone, entre outras plataformas tecnológicas.

APRESENTAÇÃO



TSF

Perfil do utilizador online da TSF

FONTE: MARKTEST, NETPANEL

INFORMAÇÃO DE MERCADO



 
TSFINFORMAÇÃO DE MERCADO ONLINE

Principais indicadores das plataformas online da TSF

FONTE: MARKTEST/NETSCOPE DOUBLE CLICK/GOOGLE ANALYTICS/FACEBOOK/ABR 2014

Ferramenta de web-metrics 
(medição site-centric) da 
Marktest com disponibilização 
diária de dados, que realiza  
a medição de tráfego de  
entidades web e produção  
de rankings Netscope sobre  
os dados auditados.

Pageviews Visitas

420.763

200.143

164.552

260.472

iPhone

Mobile

iPad

Android

106.001

93.898

36.472

ND

8.212.453Site TSF 1.473.269

N.º FÃS

FACEBOOK 250.473
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